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Relatório final do procedimento do Núcleo de Políticas Públicas – NPP para 

formulação de proposta de criação de Promotorias de Justiça Regionais ou 

Metropolitanas de Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial 

 

I. Síntese do trabalho 

 

   O Núcleo de Políticas Públicas – NPP, no primeiro semestre de 

2014, apresentou ao Procurador-Geral de Justiça uma proposta preliminar de 

criação de Promotorias de Justiça Regionais ou Metropolitanas de Segurança 

Pública e Controle Externo da Atividade Policial, com o objetivo de iniciar uma 

discussão com os Membros da Instituição sobre como aprimorar o trabalho do 

Ministério Público de São Paulo no tocante à concretização de tais atribuições. 

  A proposta preliminar, que veio acompanhada de um diagnóstico 

sobre ambos os temas, foi levada à discussão por meio da realização de 

dezenove reuniões em todas as regiões do Estado e abertas a todos os colegas. 

As reuniões ocorreram entre os meses de agosto e novembro de 2014, nas 

seguintes cidades e nesta ordem: Osasco, Guarulhos, Taubaté, Franca, Ribeirão 

Preto, Piracicaba, Sorocaba, São José dos Campos, Campinas, Bauru, Marília, 

Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Santos, Registro, São 

Bernardo do Campo e São Paulo (duas reuniões nesta última). Participaram dos 

encontros 174 Promotores de Justiça. 
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  Concluído o ciclo de reuniões para debater os temas, o Núcleo de 

Políticas Públicas – NPP compilou as sugestões e as críticas formuladas à 

proposta preliminar e apresenta o relatório final do trabalho, com as 

contribuições dos Colegas e proposições para o encaminhamento do projeto. 

 

II. Fundamentos da proposta inicial elaborada pelo Núcleo de Políticas 

Públicas – NPP e apresentada para debate para os Membros da 

Instituição.  

 

 O Controle Externo da Atividade Policial. 

A Constituição Federal de 1988 atribuiu ao Ministério Público o 

controle externo da atividade policial em seu artigo 129, inciso VII. 

Ao regulamentar o dispositivo constitucional no âmbito do 

Ministério Público do Estado de São Paulo, a Lei Complementar Estadual nº 

734/1993 dispôs o seguinte: 

Artigo 103- São funções institucionais do Ministério Público, nos termos da 

legislação aplicável: 

(...) 

XIII - exercer o controle externo da atividade policial por meio de medidas 

administrativas e judiciais, podendo, dentre outras:  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3491876/art-103-lc-734-93-sao-paulo
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a) ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais;  

b) ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade de polícia judiciária;  

c) representar à autoridade competente pela adoção de providências para 

sanar a omissão ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder;  

d) requisitar à autoridade competente a abertura de inquérito sobre a omissão 

ou fato ilícito ocorridos no exercício da atividade policial;  

e) receber, imediatamente, comunicação da prisão de qualquer pessoa por 

parte da autoridade policial estadual, com indicação do lugar onde se encontra 

o preso e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão.  

 

Trata-se de inovação do constituinte originário, adotada em 

atenção ao momento histórico de reconstrução democrática que se vivia no 

Brasil. O país saía de longa e violenta ditadura civil-militar, em que as polícias 

estaduais, Civil e Militar, prestaram sólido auxílio às Forças Armadas na 

repressão aos movimentos de resistência ao regime autoritário, inclusive 

promovendo detenções ilegais, desaparecimentos forçados e torturas. 

Aliás, as Polícias Militares foram criadas pelo regime ditatorial, a 

partir da extinção da Guarda Civil e da Força Pública. E seus comandos foram 

submetidos às Forças Armadas, transformando-as em suas forças auxiliares1. 

                                                           
1
Em 1964, a Guarda Civil contava com 15.000 integrantes. Com a tomada do poder pelos militares, a Guarda 

Civil começou a sofrer interferência política direta, ante a pretensão de se criar uma nova estrutura no setor de 

segurança pública em que a Guarda Civil seria absorvida pela Força Pública. Em 13 de dezembro de 1968, 
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Aquela conjuntura, aliada à ainda dominante doutrina da 

segurança nacional e às circunstâncias daquele momento histórico de transição 

da ditadura para a nascente democracia, levou à reprodução e à disseminação 

da corrupção e da violência na atuação das policias estaduais, situação que 

reclamava do constituinte originário a adoção de mecanismos que permitissem 

o seu enfrentamento, adequando as polícias ao Estado Democrático que se 

inaugurava. 

É, pois, neste contexto e com tal finalidade que se atribuiu ao 

Ministério Público, órgão estatal independente dos Poderes de Estado e 

essencial à justiça, a função institucional de exercer o controle externo da 

atividade policial. 

Vale dizer, portanto, que o constituinte originário atribuiu ao 

Ministério Público a missão de contribuir para a efetividade da atividade 

policial e de enfrentar não apenas os episódios de violência e de corrupção nos 

organismos policiais, mas a própria conjuntura institucional que permita, 

estimule ou acoberte aqueles episódios. 

 

 Políticas Públicas de Segurança Pública. 
                                                                                                                                                                                     
foram baixados o AI-5 (Ato Institucional nº 5) e o Ato Complementar nº 38, que fecharam o Congresso 

Nacional. No ano seguinte, quando foi publicada a nova Constituição do Estado de São Paulo, a Guarda Civil já 

não mais existia. A fusão entre a Guarda Civil e a Força Pública aconteceu meses depois, pelo Decreto Lei n° 

217/70, surgindo então a Polícia Militar do Estado de São Paulo. O Comando das Polícias Militares era exercido 

por oficial superior combatente do serviço ativo do Exército, cujo nome era proposto ao Ministro do Exército 

pelo Governador do Estado, nos termos do artigo 6º do Decreto-Lei nº 667/69. 
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Qualquer atividade de controle da atividade policial 

inevitavelmente esbarra nas políticas de segurança pública adotadas pelo 

Estado. 

E assim se dá porque o Estado brasileiro, ainda por herança da 

ditadura militar, desvirtua a noção de políticas voltadas à Segurança Pública ao 

confundi-la com a mera repressão policial ou com a atuação da justiça criminal. 

Com efeito, confundir segurança pública e controle social com 

repressão penal como conceitos únicos torna as polícias e os organismos 

estatais de repressão criminal (Ministério Público, Poder Judiciário e sistema 

prisional) como os únicos garantidores do pacífico convívio social, o que resulta 

numa atuação, para garanti-lo, marcadamente coercitiva e restritiva de 

direitos, e, não baseada em meios alternativos e não violentos de composição 

de conflitos. 

Numa democracia social, o convívio em sociedade há de pressupor 

pleno respeito à dignidade humana de todos e de cada pessoa, o que implica 

no atendimento aos direitos humanos conquistados pela civilização nos últimos 

séculos, positivados no ordenamento jurídico brasileiro na forma de direitos 

fundamentais e direitos sociais (artigos 5º e 6º, respectivamente, da 

Constituição Federal). 

Um amplo e democrático conceito de segurança pública, pois, 

enseja o convívio social numa ordem política, econômica e social que inclua 

todas as pessoas, garantindo-se acesso igualitário e indiscriminado aos seus 



6 
 

direitos. O resultado será o convívio social pacífico, harmônico e solidário, 

objetivos maiores daquela ideia de segurança pública2. 

Neste contexto, o crime, como fenômeno social (e não meramente 

jurídico), constitui-se efetivamente numa agressão à segurança pública, mas 

como também o são todas as situações de negativa de acesso de significativas 

parcelas da população aos direitos fundamentais legal e constitucionalmente 

previstos. 

Como bem ensina o antropólogo Luiz Eduardo Soares, “em 

segurança pública, as consequências tornam-se causas no movimento 

subsequente do processo social: determinadas condições favorecem a prática 

de crimes; os crimes expulsam empresas, o que aumenta o desemprego, 

ampliando as condições para o crescimento de certas formas de criminalidade 

etc. E o ciclo dá mais uma volta em torno do mesmo eixo. O crime torna-se 

causa do crime, pela mediação da economia e de outras esferas da vida social. 

Menos crime equivale a melhor economia, melhor qualidade de vida e, 

consequentemente, menos crime”3. 

E o enfrentamento ao crime, nesta perspectiva, deve se dar a 

partir do fato, e não da pessoa do criminoso, privilegiando-se, ao mesmo 

tempo, de um lado, a garantia da dignidade humana e dos direitos 

fundamentais do criminoso e, de outro, a punição efetiva que signifique 

                                                           
2
 Vale dizer que haverá plena segurança pública na sociedade brasileira quando alcançados os objetivos da 

República, previstos no artigo 3º da Constituição Federal. 

3
SOARES, Luiz Eduardo. Segurança pública: presente e futuro. Estudos Avançados da USP/IEA, v.20, n.56, 2006. 
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realização de justiça (e não de vingança estatal) e que provoque, no meio 

social, signos de prevenção e de segurança. 

Daí a necessidade de se promover estudos críticos que levem a 

mudanças legislativas e concretas acerca dos tipos de pena, das modalidades 

de prisão e da própria eleição de tipos, dentre outras questões de política 

criminal que põem em xeque a política prisional no Brasil, solapando o regime 

democrático. 

Pois bem. O Ministério Público é a instituição responsável pela 

garantia do regime democrático, o que o torna avalista daquela situação de 

plenos direitos e sólido respeito à dignidade das pessoas. Ademais, é o titular 

exclusivo da ação penal. Em consequência, há de adequar sua organização de 

modo a tornar o exercício de suas atribuições plenamente afinado com tais 

propósitos. 

Em termos de segurança pública, isto significa, como dito acima, 

rever criticamente a atividade estatal, sob duas perspectivas: 

a) adequar a expressão repressiva do Estado, corporificada nas polícias cuja 

atividade lhe compete controlar externamente, à perspectiva 

democrática, isto é, de polícias comprometidas com a garantia de 

direitos fundamentais de toda a população e com a proteção pessoal de 

todas as pessoas, independentemente de classe social; 

b) ampliar a dimensão de segurança pública para além da pena e da prisão, 

envolvendo a integralidade dos direitos humanos na vida em sociedade. 
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A primeira perspectiva ensejará mecanismos de rigoroso controle 

da violência estatal, especialmente quanto ao simbolismo da presença policial 

nos espaços públicos; quanto ao emprego progressivo da força policial nas 

abordagens e intervenções; quanto aos critérios de abordagem e prisão de 

pessoas, orientadas que são, muitas vezes, por conceitos étnicos ou de classes 

sociais; quanto ao controle, enfim, das estratégias policiais de enfrentamento, 

substituindo, na prática policial, a ótica militar pela civil, o conflito pela 

composição. 

A segunda perspectiva levará o Ministério Público a uma visão 

global do fenômeno social, permitindo-lhe ver o crime apenas como uma parte 

da dinâmica social, que há de ser enfrentado com alternativas mais inteligentes 

e criativas do que apenas a prisão, a coerção e a eliminação de direitos 

fundamentais dos criminosos. Significa dar à resposta penal um conteúdo de 

eficácia no resultado almejado, isto é, a paz social justa e igualitária.4 

A necessidade premente desta visão crítica e da busca de 

efetividade na atuação dos organismos estatais de polícia e de justiça criminal, 

                                                           
4
O encarceramento de pessoas, por si só, pouco tem contribuído para tal resultado, na medida em que os 

índices de reincidência no Brasil, embora incertos, são assaz elevados.  

- Segundo LEVANTAMENTO NACIONAL SOBRE EXECUÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS do INSTITUTO LATINO 

AMERICANO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA PREVENÇÃO DO DELITO E TRATAMENTO DO DELINQÜENTE 

(ILANUD), “não obstante se propague a existência de altíssimas taxas de reincidência no que se refere à pena 

de prisão, que ora estariam próximas de 70%, ora alcançariam 80%, fato é que, até a presente data, não se 

registra qualquer estudo quantitativo nesse sentido, que tenha sido realizado em todo o país ou com alguma 

representatividade, de modo a ser desconhecido o verdadeiro índice de reincidência de indivíduos que 

cumpriram pena de prisão. Inexiste, da mesma forma, um sistema de dados integrado entre as diferentes 

instâncias de poder, que produza, de forma contínua, essa informação. http://tinyurl.com/px7egll 
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quando não por outros motivos, decorre da óbvia constatação de que o 

crescente encarceramento de pessoas não tem resultado na diminuição da 

criminalidade violenta nas cidades brasileiras. Trata-se, pois, de uma política 

pública que tem fracassado na consecução de seus resultados. 

 

 A situação atual e suas dificuldades. 

Desde a edição da Constituição Federal, há 25 anos, vem o 

Ministério Público buscando adequar-se ao seu novo perfil de instituição 

voltada à defesa do regime democrático e à construção dos direitos sociais. 

Este quarto de século coincide com as grandes transformações experimentadas 

pela sociedade brasileira, expressas num complexo mosaico de fenômenos: 

intensa e rápida urbanização; precarização das relações do trabalho; expansão 

do agronegócio e dos conflitos rurais; consolidação da sociedade de consumo; 

predomínio do mercado como signo das ordens política, econômica, social e 

cultural; submissão do Estado aos interesses corporativos e financeiros. 

Na economia, reforçou-se o modelo agroexportador, com 

decréscimo da produção agrícola familiar em favor da ampliação da produção 

industrial e mecanizada em larga escala, promovendo acentuado êxodo 

populacional do campo para a periferia das grandes cidades. 

Estas características, aqui enumeradas de modo superficial e 

incompleto, ensejaram, a partir do inchaço das cidades sem qualquer cuidado 

urbanístico, notório decréscimo na qualidade dos serviços públicos de saúde e 
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educação, além de ampliar gravemente o déficit de moradias e as dificuldades 

de mobilidade urbana. 

O último decênio da história brasileira foi marcado por algumas 

medidas econômicas e, sobretudo, assistenciais compensatórias, mediante 

programas de distribuição de renda, facilidades creditícias e estímulo ao 

consumo.  

Criou-se, então, situação inquietantemente paradoxal: a renda e o 

consumo de expressivas parcelas da população ampliaram-se, ao mesmo 

tempo em que os índices de qualidade dos serviços públicos essenciais, em 

regra, depauperaram-se, mantendo as pessoas, sobretudo as mais pobres, sob 

lamentáveis índices de qualidade de vida. Vale dizer: o crescimento econômico 

e o avanço tecnológico não vêm se traduzindo em desenvolvimento para todos, 

numa clara afronta ao princípio democrático. 

  Um dos trágicos resultados desta conjuntura foi um alarmante 

recrudescimento da denominada criminalidade urbana, com crescentes índices 

de homicídios, latrocínios, roubos, estupros, dentre outros crimes praticados 

com violência ou grave ameaça contra as pessoas5. 

                                                           
5
As armas de fogo ganharam as cidades brasileiras num crescimento exponencial, chegando-se à situação em 

2010 em que 94,6% dos homicídios no Brasil foram praticados com armas de fogo, como revela estudo do 

Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos e da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. 
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  Uma variável que muito contribuiu para tal situação foi o acesso 

fácil e barato às drogas ilícitas6 e, sobretudo, as providências estatais 

destinadas à repressão ao tráfico, situações submetidas às conjunturas 

geopolíticas envolvendo o fim da guerra fria e a hegemonia dos interesses 

norte-americanos na América Latina7. 

  Neste contexto, as políticas públicas de segurança pública, nas 

últimas décadas, como já dito acima, centraram-se quase exclusivamente na 

repressão policial e criminal. Os índices de encarceramento explodiram em 

todo o país8; não obstante, os vários presídios e centros de detenção provisória 

                                                           
6
 De acordo com pesquisa do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas - CEBRID, realizada 

em 2005, mais de 70% dos entrevistados entre 18 e 24 anos de idade afirmaram ser muito fácil obter maconha 

e mais de 50% afirmaram o mesmo com relação à cocaína. Para a faixa dos 12 aos 17 anos, as respostas 

indicam aproximadamente 55% e 40%, respectivamente para cada uma das drogas.  

7
No Brasil, isto se revelou num aumento da mínima pena prevista para o crime de tráfico de entorpecentes, de 

3 para 5 anos (Lei nº 6368/76 e Lei nº 11.343/06) e na proibição, na atual lei, da concessão de qualquer 

benefício: “Art. 44.  Os crimes previstos nos arts. 33, caput, e § 1
o
, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e 

insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em 

restritivas de direitos. Parágrafo único.  Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento 

condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico”. A 

fixação do semiaberto como regime prisional inicial se tornou possível após o julgamento do HC 111840, em 

junho de 2012, quando o Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do 

parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei 11.464/07, o qual prevê que a pena por 

crime de tráfico será cumprida, inicialmente, em regime fechado. 

8
 Em 1992, o Brasil tinha um total de 114.377 presos, o equivalente a 74 presos por 100 mil habitantes. Vinte 

anos depois, em julho de 2012, essa proporção chegou a 288 presos por 100 mil habitantes. No período, houve 

um aumento de 380,5% no número total de presos e de 289,2% na proporção por 100 mil habitantes, 

enquanto a população total do país cresceu 28%. Segundo o Ministério da Justiça, o número total de presos em 

penitenciárias e delegacias brasileiras subiu de 514.582 em dezembro de 2011 para 549.577 em julho de 2012. 
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construídos em todo o Estado, estão todos superlotados9, existindo ainda, 

milhares de mandados de prisão em aberto10. 

  Para enfrentar tal situação, o Estado vem adotando medidas 

legislativas erráticas que permitam o esvaziamento dos presídios, tais como 

indultos cada vez mais complacentes11 ou paradigmas de progressão de regime 

prisional menos rígido12. 

Isto resulta numa percepção de impunidade, que é explorada pela 

mídia sensacionalista e pelas empresas de segurança privada, que estimulam o 

medo e acabam, por meio da pressão política, estimulando a polícia a 

promover operações policiais cada vez mais midiáticas e divorciadas de 

qualquer planejamento estratégico baseado em estudos sólidos de 

criminologia. 

                                                           
9
 São Paulo tem quase dois presos por vaga. São 205 mil detentos onde caberiam 105 mil. Há Centros de 

Detenção Provisória com 3,6 detentos/vaga. 

 

10
De acordo com levantamentos da Corregedoria Nacional de Justiça, tendo por base as informações 

disponíveis no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), de um total de 268.358 mandados de prisão 

expedidos de junho de 2011 a 31 de janeiro de 2013, 192.611 ainda aguardam cumprimento (cerca de 70%). 

11
 No ano de 2012, além de presos condenados que tivessem cumprido um terço da pena (e que não fossem 

reincidentes) ou metade (no caso de reincidentes), a Presidência da República também concedeu o benefício a 

homens e mulheres condenados a penas de até quatro anos por crimes contra o patrimônio, sem violência ou 

grave ameaça, e que tivessem causado prejuízo de até um salário mínimo. Além disso, esses presos deviam ter 

cumprido pelo menos três meses de pena.  

12
 A Lei nº 11.464, de 2007, alterou a Lei de Crimes Hediondos e, além de permitir o início do cumprimento de 

pena aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados, reduziu os parâmetros necessários para a 

progressão de regime (2/5 para primários e 3/5 para reincidentes). 
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Em suma, a grave situação atual, num modesto e rápido resumo, 

pode ser assim sintetizada: 

a) crescentes índices de criminalidade urbana13 violenta; 

b) crescentes índices de violência policial, especialmente contra os 

segmentos populacionais mais vulneráveis, habitantes das periferias das 

cidades14; 
                                                           
13

 Os índices de criminalidade no campo também são alarmantes e crescentes, mas não são destacados pela 

mídia do mesmo modo que os índices urbanos nem acarretam reações na mesma intensidade, já que vitimam 

apenas trabalhadores rurais pobres, geralmente aqueles que foram expulsos de suas terras e que lutam apenas 

pela sobrevivência. Por conta de tais particularidades, tal questão não é tratada neste projeto. 

 

14
 Levantamento realizado pelo Instituto Sou da Paz apontou que, entre 2001 e 2010, 93% das mortes havidas 

em supostos tiroteios com a Polícia Militar em São Paulo ocorreram nas periferias. O Instituto baseou o levan-

tamento em dados dos últimos dez anos do Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade da 

Secretaria Municipal da Saúde.  

- De acordo com o MAPA DA VIOLÊNCIA 2012 - A Cor dos Homicídios no Brasil, no ano de 2002, morreram 

proporcionalmente 65,4% mais negros do que brancos. No ano de 2006, tal índice cresceu para 90,8% e, no 

ano de 2010, foi ainda maior: 132,3%. Isto é, por cada branco vítima de homicídio, proporcionalmente 

morreram 2,3 negros pelo mesmo motivo no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, mais da metade 

(53,3%) dos 49.932 mortos por homicídios em 2010 no Brasil eram jovens, dos quais 76,6% negros (pretos e 

pardos) e 91,3% do sexo masculino. 

- O Relatório PNUD de Desenvolvimento Humano Brasil 2005 — Racismo, pobreza e violência, aponta que os 

negros são as maiores vítimas não só dos criminosos, mas também da polícia. No Estado do Rio de Janeiro, os 

negros compõem 11,1% da população, mas são 32,4% dos mortos pela polícia. Entre os brancos o quadro se 

inverte: são 54,5% da população e 19,7% dos mortos pela força policial. O peso desproporcionalmente alto dos 

negros entre as vítimas mortas nas ações policiais constitui indício da existência de viés racista nos órgãos de 

repressão. 

Pesquisa coordenada pelo sociólogo Ignácio Cano analisou uma amostra de 203 mortos pela polícia de São 

Paulo, entre janeiro de 1993 e julho de 1996 (envolvendo policiais tanto em serviço como de folga), e chegou a 

conclusões semelhantes: os brancos representavam 70% da população e 53% dos mortos em operações 

policiais. 
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c) elevadíssimo índice de letalidade policial15; 

d) aguda seletividade do sistema policial e criminal, que atua como controle 

social de classes16; 
                                                           
15

 Segundo relatório publicado pela Human Rights Watch, publicado no ano de 2009, houve mais mortes em 

supostos episódios de “resistência seguida de morte” no estado de São Paulo (2.176 mortes) do que mortes 

cometidas pela polícia em toda a África do Sul (1.623), um país com taxas de homicídio superiores a São Paulo. 

O número de homicídios em São Paulo é menor do que no Rio de Janeiro, entretanto, houve um aumento de 

57% de mortes causadas pela Polícia Militar na capital paulista em relação ao mesmo período do ano anterior. 

Foram examinados 51 casos em que policiais executaram supostos criminosos e alegaram a resistência dessas 

pessoas à prisão. As provas forenses, em cerca de 70% desses casos, não eram plenamente compatíveis com a 

versão alegada pelos policiais. Já em torno de 30% dos casos, o laudo criminal aponta que a polícia atirou à 

queima roupa.  

- Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo, analisados pelo Instituto Sou da Paz, 

indicam que nos três primeiros meses de 2011, na cidade de São Paulo, 60 pessoas foram mortas pela polícia, 

considerando os casos de pessoas mortas em confronto com policiais civis ou militares em serviço ou por 

policiais civis de folga. No mesmo período em 2012, esse número saltou para 75 (um aumento de 25%). De 

todas as mortes dolosas na cidade de São Paulo, num total de 374 pessoas, 21% foram mortas pela polícia: 

http://www.soudapaz.org/acontece/noticia.aspx?n=677 

- Em carta datada de 29 de julho de 2013 enviada ao governador Geraldo Alckmin e ao Procurador-Geral de 

Justiça Márcio Fernando Elias Rosa, a Human Rights Watch detalhou suas conclusões sobre a prática de 

execuções extrajudiciais por policiais estaduais registradas como resultado de confrontos. Informações 

analisadas pela organização sugerem que, para prejudicar a perícia, policiais envolvidos em execuções levam as 

vítimas a hospitais sob o falso pretexto de socorrê-las. Em alguns casos, chegam a introduzir provas nas cenas 

do crime antes da chegada de peritos. A Human Rights Watch examinou 22 casos de mortes decorrentes de 

intervenção policial entre 2010 e 2012. Em todos os incidentes, as provas disponíveis lançam dúvidas sobre as 

alegações da polícia de que o uso de força letal foi legítimo.  

- Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado revelam que, em 2012, houve 331 ocorrências de 

resistência seguida de morte na capital – 231 delas envolvem PMs em serviço e 61, de folga. Nos 231 casos 

envolvendo PMs em serviço, ocorreram 293 mortes. Levantamento realizado pelo jornal Diário de São Paulo, 

baseado em casos apresentados à Polícia Civil como confrontos em 2012, aponta que duas em cada três 

pessoas (66%) mortas por policiais militares em serviço na cidade de São Paulo são pardas ou pretas. A 

proporção é superior a de negros na população paulistana (38%) e também entre negros presos no Estado de 

São Paulo (54%). 

http://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/49039/Policia+Militar+mata+mais+pardos+e+negros 

http://www.soudapaz.org/acontece/noticia.aspx?n=677
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e) presídios superlotados, com flagrantes violações dos direitos humanos 

dos presos17; 

                                                                                                                                                                                     
16

 Um jovem negro, em São Paulo, tem mais possibilidade de ser abordado de forma violenta por policiais que 

um jovem branco.  

Estudo de Silvia Ramos e Leonarda Musumeci - “Elemento suspeito: abordagem policial e discriminação na 

cidade do Rio de Janeiro” sobre abordagem policial na cidade do Rio de Janeiro em 2003, na qual constataram 

que mais da metade (55%) das pessoas auto classificadas como pretas paradas pela polícia, a pé ou em outras 

situações, disseram ter sofrido revista corporal, contra 33% do total de brancos.  

Em questionário aplicado para alunos do curso de formação de oficiais e de soldados e para policiais em 

atividade em Pernambuco, com mais de 900 observações, a maioria dos respondentes – 74% dos alunos e 65% 

dos policiais em atividade – confirmaram perceber que os negros são priorizados no procedimento de 

abordagem policial. http://www.ucamcesec.com.br/arquivos/publicacoes/boletim08.pdf 

 

- Pesquisa sobre vitimização realizado pelo Instituto Futuro Brasil (IFB) no município de São Paulo em 2003, 

com 5.000 entrevistas, distribuídas em 1.000 setores censitários e por 95 distritos, entre julho de 2002 e junho 

de 2003, indagou “se algum PM, policial civil ou militar das Forças Armadas fez com que o(a) Sr. (a) passasse 

por alguma das seguintes situações”: 

  
Cor do entrevistado 

Branco Negro  Razão Negro/Branco 

Apresentasse documentos 48,6 52,5 1,08 

Fosse revistado(a) 50,8 55,9 1,10 

Fosse ameaçado(a) 8,2 10,7 1,30 

Fosse desrespeitado(a) 17,7 20,7 1,17 

Fosse preso ou detido 3,2 5,3 1,66 

Alguma forma de agressão física/maltrato 6,0 12,9 2,15 

http://phi.com.br/2011/politica/policia/ 

 

17
De acordo com pesquisa do Instituto Avante Brasil, sobre o Sistema Penitenciário no Brasil, publicado em 

fevereiro de 2013, embora entre os anos 2000 e 2012, a quantidade de vagas tenha tido um aumento em 

números absolutos, a diferença percentual entre presos/vagas continua constante. Neste período, há, em 

média, 64% mais presos do que vagas. Considerado apenas o ano de 2012, o percentual é de 78% e a taxa de 

ocupação dos presídios é de 1,78 preso por vaga. Atualmente, o déficit é de 240.503 

vagas!http://staticsp.atualidadesdodireito.com.br/iab/files/Sistema_Penitenciario_Jun_2012.pdf 

- Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, com aproximadamente 550 mil presos, o Brasil já é o quarto 

país do mundo em população carcerária, superado apenas por Estados Unidos (2,2 milhões), China (1,6 milhão) 
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f) organizações criminosas bem estruturadas e atuantes em diversas 

cidades do território paulista, comandadas a partir do interior dos 

presídios e que estabelecem oligopólios do tráfico de drogas e 

patrocinam atos de violência, corrupção de agentes públicos e tráfico de 

influência; 

g) imposição de tortura nos organismos policiais e nos presídios, como 

ridículo instrumento de investigação policial ou de canhestra disciplina; 

h) imposição de graves violações de direitos humanos de familiares de 

presidiários por ocasião das visitas nos estabelecimentos prisionais, 

notadamente com a submissão de mulheres e crianças a vexatórias 

revistas íntimas18; 

i) milhares de mandados de prisão em aberto, aguardando cumprimento; 

j) crescente facilidade de acesso às drogas, especialmente por jovens e 

crianças, seja por conta da disseminação dos pontos de venda, seja pelos 

preços cada vez mais baixos; 

k) crescente acesso ilícito às armas de fogo, de calibres e letalidade cada 

vez maiores, proporcionando que os crimes praticados mediante 

violência ou grave ameaça o sejam, na quase totalidade das ocorrências, 

por meio de armas de fogo e não mais por armas brancas ou outros 

instrumentos de intimidação pessoal; 

                                                                                                                                                                                     
e Rússia (740 mil), mas com índice de encarceramento em constante elevação. 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/05/120529_presos_onu_lk.shtml 

 

18
 As revistas íntimas foram abolidas do sistema prisional paulista pela Lei Estadual nº 15.552/14, em vigor 

desde 12 de agosto de 2014, mas, ao que consta, ainda não se acha plenamente aplicada à realidade prisional. 
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l) manutenção de um grande, complexo e caríssimo sistema prisional, com 

graves reflexos urbanos e sociais nas cidades, notadamente as de 

pequeno porte, em que se situam; 

m) manutenção de organismos policiais com contingentes cada vez mais 

numerosos e dotados de aparatos tecnológicos cada vez mais complexos, 

de instalações físicas cada vez mais amplas, de frotas de viaturas cada 

vez mais gigantescas, num elevadíssimo ônus às finanças públicas; 

n) impressionante volume de inquéritos policiais e ações penais 

abarrotando repartições policiais, Promotorias de Justiça, Defensorias 

Públicas, Varas Judiciais, Tribunais do Júri, Tribunal de Justiça, órgãos 

públicos periciais, dentre outros, envolvendo elevado contingente de 

servidores públicos e incalculáveis custos operacionais; 

o) elevadíssimo e crescente custo para os equipamentos de saúde pública 

do SUS ou para os equipamentos privados de saúde para atendimento às 

vítimas dos crimes e da violência urbana; 

p) elevadíssimo e crescente custo público da previdência social com 

aposentadorias e licenças-saúde em benefício das vítimas dos crimes e 

da violência urbana; 

q) próspera atividade empresarial que se vale dos índices de criminalidade 

e do medo para onerar a população – já submetida à elevada carga 

tributária – com custos crescentes de ofendículas, equipamentos 

eletrônicos de segurança, blindagem de veículos, vigilantes particulares 

etc.; 

r) elevação dos preços de seguros pessoais e de veículos, por conta dos 

índices de sinistralidade. 
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E, repita-se, não obstante todos estes ingentes esforços, estes 

enormes gastos de dinheiro público e estes elevadíssimos custos sociais, os 

índices de criminalidade só crescem e crescem. 

 

 Síntese da proposta do Núcleo de Políticas Públicas da 

Procuradoria-Geral de Justiça. 

É óbvio que o Ministério Público, titular exclusivo da ação penal e 

avalista do regime democrático, não pode eximir-se de enfrentar este estado 

de coisas. 

Elevada desigualdade social e obscena distribuição de renda não 

podem ser tratados com violência estatal e rasa criminalização. Rever 

criticamente o modo de exercer o controle externo da atividade policial e 

ampliar a dimensão de segurança pública para além das estreitas balizas da 

mera atividade policial e criminal são tarefas urgentes a serem enfrentadas 

pelo Ministério Público. 

Com efeito, há 26 anos que a Instituição detém aquela relevante 

atribuição, a do controle externo da atividade policial, cujo exercício com 

efetividade tem o condão de modificar vigorosamente a realidade social 

brasileira, enfrentando algumas das faces mais cruéis do Estado, a da violência, 

do autoritarismo e da atuação seletiva contra os segmentos populacionais mais 

vulneráveis. 
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O empenho há de ser o de vislumbrar o controle externo da 

atividade policial para além da atuação do agente policial, enxergando a 

própria instituição policial. 

Discorrendo sobre os abusos de policiais, lembrava Raimundo 

Faoro que “enquanto esse crime for tratado como episódio, em debate acerca 

da pessoa isolada, ter-se-á, no máximo, a indicação de um criminoso investido 

abusivamente de autoridade policial. É hora, se realmente se quer acabar com 

atentados tão monstruosos, de proceder ao exame do sistema que os gerou, 

responsável também por muitas truculências inominadas, que não chegam à 

imprensa, abafadas nas delegacias ou sequer registradas.”19 

Por outro lado e ao mesmo tempo, cabe ao Ministério Público 

aprofundar-se nas facetas teóricas do tema e nos dados e índices estatísticos 

da realidade para buscar, com criatividade e responsabilidade, alternativas ao 

exercício estatal do controle social e à adoção de políticas públicas de 

segurança pública que promovam – e não solapem – o estado democrático. 

Diante desta constatação, o Núcleo de Políticas Públicas da 

Procuradoria-Geral de Justiça levou ao Centro de Apoio Operacional Criminal a 

ideia de se rever a estrutura das Promotorias de Justiça de controle externo da 

atividade policial e a importância de se ampliar, dentre as atribuições 

institucionais, o olhar sobre a segurança pública numa perspectiva de tutela 

coletiva. 

                                                           
19

 FAORO, Raymundo. “Nós, os suspeitos”, prefácio ao livro “Quando a Polícia Mata”, de José Barbosa do 

Rosário, Rio de Janeiro, Editora Achiamé, 1983, apud BENEVIDES, Maria Victória. Violência, povo e polícia – 

violência urbana no noticiário de imprensa. 1ª edição, Editora Brasiliense, São Paulo, 1983. 
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Acolhendo o alvitre, o seu ilustre Coordenador encaminhou o 

pleito ao Senhor Procurador-Geral de Justiça, propiciando ao Núcleo de 

Políticas Públicas a apresentação deste estudo. 

A proposta que ora se formula embasa-se em algumas premissas: 

a) A investigação de casos certos e determinados de abuso ou violência 

policial não se constitui em controle externo da atividade policial, mas 

em apuração de ocorrência delituosa; o fundamento constitucional de tal 

atuação do Ministério Público é a exclusividade da ação penal (artigo 

129, I, da CF), e não o controle externo da atividade policial (artigo 129, 

VII, da CF). 

b) O efetivo controle externo da atividade policial e a visão ampla e global 

das políticas públicas de segurança pública, abrangendo modelos de 

policiamento e proposição de providências de controle social 

democrático, não podem ser realizados em base local, já que as polícias 

organizam-se regionalmente em Departamentos (Polícia Civil) ou 

Comandos (Polícia Militar) e neste âmbito regional traçam suas políticas 

de atuação e suas estratégias de policiamento. 

c) A atuação do Ministério Público em face de políticas públicas deve ser 

feita com instrumentos de tutela difusa ou coletiva, direcionados à 

solução extrajudicial de conflitos e voltada à construção de direitos. 

d) Ao Promotor de Justiça Criminal que se vale da prova policial para 

sustentar a acusação na atividade cotidiana de uma Promotoria de 

Justiça Criminal ou de uma Promotoria de Justiça do Júri, em âmbito 

local, convém exercer a apuração ou acompanhamento dos casos 
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individuais de abuso de autoridade ou prática de crime por parte dos 

policiais, como forma de bem avaliar o potencial probante e a 

credibilidade dos depoimentos ou atividades daquele dado policial. 

e) O Promotor de Justiça a quem se atribuir o controle externo da atividade 

policial e as políticas de segurança pública deve dominar conhecimentos 

relativos à criminologia, políticas públicas e técnicas de policiamento, 

dentre outros específicos para o mister. 

Estas premissas decorrem de antigo anseio do Ministério Público: 

o domínio do conhecimento acerca do fenômeno criminal na sociedade e a 

possibilidade de traçar estratégias próprias de enfrentamento da criminalidade. 

Trata-se de superar velha angústia dos Promotores de Justiça, de serem 

“pautados” pelas polícias. 

Com efeito, sensação amiúde experimentada por Membros do 

Ministério Público que atuam no âmbito criminal é que sua atuação seja 

determinada pelo fluxo de inquéritos policiais diariamente recebidos. E a 

própria condução dos inquéritos policiais, quanto aos meios de investigação, 

são-lhe totalmente distantes, culminando por restringir o Promotor de Justiça à 

decisão de propor ou não a ação penal a balizas assaz estreitas e que lhe são 

estranhas e inacessíveis, já que fixadas exclusivamente pela Polícia Civil20. 

Do mesmo modo, são estranhas ao Ministério Público as políticas 

de atuação da Polícia Militar. Exceto nas situações de flagrante delito, não há 

                                                           
20

 Os GAECOs, Grupos de Enfretamento ao Crime Organizado, têm sido uma importante tentativa de superação 

desta histórica limitação na atuação do Ministério Público no âmbito criminal, mas sua abrangência é limitada 

às hipóteses de enfretamento das organizações criminosas. 
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qualquer controle quanto à atuação da Corporação no que tange aos modos e 

aos locais de exercício do policiamento ostensivo. 

A solução para este problema não é, à evidência, atribuir-se ao 

Ministério Público o exercício exclusivo ou, mesmo, prioritário da investigação 

criminal. Superada a controvérsia nacional envolvendo a PEC 37, é preciso 

assentar, de modo transparente e republicano, as hipóteses de atuação do 

Ministério Público nas investigações criminais, para que não paire qualquer 

suspeita de favorecimento de interesses numa eventual escolha aleatória ou 

nebulosa de ocorrências ou situações: estas devem decorrer da atividade de 

controle difuso das políticas de segurança pública, em cotejo com os dados de 

realidade daquela dada região. 

Em outras palavras, o acompanhamento da atuação das polícias, 

em cada região do Estado, há de ser feita por Promotores de Justiça 

especializados, detentores de conhecimentos específicos sobre policiamento e 

segurança pública, bem como de profundos dados de realidade social, 

assumindo a responsabilidade de promover a mediação entre os órgãos 

estatais, da sociedade civil e, quando o caso, da iniciativa privada, no sentido 

de alcançar a mudança ou o aprimoramento das políticas públicas destinadas à 

segurança pública, naquele sentido mais amplo. 

Para tanto, haverá de valer-se dos instrumentos procedimentais 

concernentes à tutela dos interesses difusos e coletivos, isto é, a condução de 

investigação a partir do inquérito civil, a celebração de Termos de Ajustamento 

de Conduta, a expedição de Recomendações Administrativas e, quando 
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impossível a obtenção do resultado almejado por meios extrajudiciais, a 

propositura de ação civil pública ou de outra medida judicial. 

De fato. A estratégia precípua será, como amiúde se dá nas 

Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva, a busca do consenso, instando o 

poder público à adoção das políticas públicas, mediando as tratativas entre os 

agentes comprometidos com os problemas no meio social e, finalmente, 

controlando e fiscalizando a execução das políticas públicas. A 

jurisdicionalização do conflito ou da demanda será medida extrema, adotada 

quando impossível alcançar o resultado pelo consenso. 

Trata-se, pois, de se adotar, também no âmbito criminal, o modelo 

de Promotoria de Justiça reflexiva, proativa e resolutiva, único que se mostra 

consonante com o mandato constitucional conferido ao Ministério Público. 

Diante destas premissas, propõe-se: 

a) A criação de Promotorias de Justiça Regionais (ou Metropolitanas) de 

Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial, conforme 

distribuição espacial abaixo descrita. 

b) O território de atribuição de cada Promotoria de Justiça Regional ou 

Metropolitana, adotando-se o critério administrativo exógeno, deve 

coincidir com o território do Departamento Regional ou Metropolitano 

da Polícia Civil e do Comando Regional ou Metropolitano da Polícia 

Militar (os quais já coincidem territorialmente), permitindo interação e 

proximidade entre os órgãos. 
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c) A Promotoria de Justiça Regional ou Metropolitana deve ter atribuições 

cíveis de tutela difusa ou coletiva na área de segurança pública e 

controle externo da atividade policial – inclusive em improbidade 

administrativa específica naqueles temas –, cumulativamente com 

atribuição criminal excepcional para casos de responsabilização pessoal 

por abusos de policiais, em atuação conjunta, nestes casos, com as 

Promotorias de Justiça locais. 

d) A apuração ou acompanhamento de investigações de ocorrências 

individuais de abuso de autoridade ou prática de crime por parte de 

policiais no exercício das funções policiais serão, em regra, de atribuição 

das Promotorias de Justiça locais, exceto em casos de atuação conjunta 

com a Promotoria de Justiça Regional ou Metropolitana, deliberada em 

conjunto por seus membros. 

e) As visitas a estabelecimentos policiais ou, quando cabível, unidades da 

Polícia Militar serão, em regra, de atribuição das Promotorias de Justiça 

Regionais ou Metropolitanas, sempre que destinadas ao exercício do 

controle concentrado da atividade policial ou das políticas públicas de 

segurança pública. 

f) As Promotorias de Justiça Regionais ou Metropolitanas e as Promotorias 

de Justiça locais de suas respectivas áreas deverão manter estreita e 

perene comunicação, com a obrigatória permuta de informações, 

preferencialmente em espaço virtual, acerca dos casos por elas apurados 

ou aos quais tenham tido acesso no exercício de suas atribuições, assim 

se fazendo no âmbito do Núcleo Regional de Políticas Públicas. 
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g) A Administração Superior do Ministério Público deverá promover ao 

menos dois encontros presenciais por ano dos integrantes das 

Promotorias Regionais ou Metropolitanas de Controle Externo da 

Atividade Policial e Segurança Pública, visando à discussão conjunta de 

questões comuns às regiões do Estado e à busca de soluções e 

orientações uniformes. 

h) A Promotoria de Justiça Regional ou Metropolitana deverá contar, 

ademais, com banco de dados próprio, a ser alimentado por seus 

servidores a partir dos contatos e investigações realizados pela 

Promotoria de Justiça, sobretudo em diálogo direto com a população, 

sem prejuízo de valer-se, em caráter complementar, dos bancos de 

dados das polícias cujos acessos devem ser garantidos por meio de 

termos de cooperação. 

i) A Promotoria de Justiça Regional ou Metropolitana deverá contar, em 

sua composição com: Promotores de Justiça, Analistas de Promotoria 

(Jurídico), Analistas de Promotoria (profissionais da criminologia, 

estatística ou de outras ciências sociais afins), Oficiais de Promotoria, 

Agentes de Promotoria e motoristas, além de instalações físicas, 

equipamentos e viaturas.  

Foi, então, inicialmente, sugerida a criação das seguintes 

Promotorias de Justiça Regionais ou Metropolitanas de Segurança Pública e 

Controle Externo da Atividade Policial: 
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1ª) Promotoria de Justiça Metropolitana da Capital, abrangendo o município 

da Capital: áreas do DECAP (Polícia Civil) e os CPA/M 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 e 11 

(Polícia Militar). 

2ª) Promotoria de Justiça Metropolitana do Vale do Paraíba, com sede em 

Taubaté, abrangendo os municípios do DEINTER 1 e do CPI 1. 

3ª) Promotoria de Justiça Metropolitana de Campinas, com sede em 

Campinas, abrangendo os municípios do DEINTER 2 e do CPI 2. 

4ª) Promotoria de Justiça Regional de Ribeirão Preto/Araraquara, com sede 

em Ribeirão Preto, abrangendo os municípios do DEINTER 3 e do CPI 3. 

5ª) Promotoria de Justiça Regional de Bauru, com sede em Bauru, 

abrangendo os municípios do DEINTER 4 e do CPI 4. 

6ª) Promotoria de Justiça Regional de São José do Rio Preto, com sede em 

São José do Rio Preto, abrangendo os municípios do DEINTER 5 e dos CPIs 5 

e 10. 

7ª) Promotoria de Justiça Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira, 

com sede em Santos, abrangendo os municípios do DEINTER 6 e do CPI 6. 

8ª) Promotoria de Justiça Regional de Sorocaba/Botucatu, com sede em 

Sorocaba, abrangendo os municípios do DEINTER 7 e do CPI 7. 

9ª) Promotoria de Justiça Regional de Presidente Prudente, com sede em 

Presidente Prudente, abrangendo os municípios do DEINTER 8 e do CPI 8. 
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10ª) Promotoria de Justiça Regional de Piracicaba, com sede em Piracicaba, 

abrangendo os municípios do DEINTER 9 e do CPI 9. 

11ª) Promotoria de Justiça Metropolitana da Grande São Paulo, abrangendo 

os municípios do DEMACRO e os CPA/M 6, 7, 8 e 12. 

  Em suma, esta foi a proposta levada pelo Núcleo de Políticas 

Públicas – NPP, para iniciar o diálogo com os colegas de todo o Estado sobre 

os temas segurança pública e controle externo da atividade policial.   

 

III. Relação de documentos que instruem o presente procedimento 

Integram o presente procedimento os seguintes documentos, que 

foram amealhados desde o início dos trabalhos e que são relacionados por 

temas: 

1) Cópia do e-mail encaminhado pelo Doutor José Heitor dos Santos, 

Promotor de Justiça de São José do Rio Preto ao CONEPI e reenviado ao 

Núcleo de Políticas Públicas - NPP, no dia 03 de julho de 2013, 

externando a sua preocupação com o aprimoramento da atuação 

institucional no tocante ao controle externo da atividade policial e 

sugerindo que tal atuação seja exercida de forma regional (fls. 32); 

2) Cópia de relatório elaborado pelo Doutor Carlos Alberto Scaranci 

Fernandes ao Núcleo de Políticas Públicas - NPP, registrando aos colegas 

de sua base representativa junto ao Conselho de Estudos e Políticas 

Institucionais - CONEPI as suas conclusões sobre a proposta: a) 
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necessidade de criação de Promotorias de Justiça Regionais para tratar 

dos temas segurança pública e controle externo da atividade policial, e 

não instituição de grupos especiais de atuação; b) conveniência da 

redução da base espacial da Promotoria de Justiça Regional de Sorocaba 

inicialmente projetada pelo Núcleo de Políticas Públicas - NPP, para 

excluir a região de Botucatu; c) os cargos de Promotores de Justiça 

Regionais devem ser de entrância final (fls. 61/62); 

3) Cópia da tese apresentada pelos Doutores André Luiz dos Santos e Sílvio 

de Cillo Leite Loubeh e encaminhada por este último por e-mail ao 

Núcleo de Políticas Públicas - NPP denominada O controle do inquérito 

policial como prioridade do Ministério Público (fls. 121/127); 

4) Mapa da divisão espacial das Promotorias de Justiça Metropolitanas e 

Regionais de Segurança Pública e Controle Externo da Polícia 

inicialmente projetadas pelo NPP (fls. 63);  

5) Memória da reunião de Osasco (fls. 38/39); 

6) Memória da reunião de Guarulhos (fls. 40/42);  

7) Memória da reunião de Taubaté (fls. 43/45); 

8) Memória da reunião de Franca (fls. 46/47); 

9) Memória da reunião de Ribeirão Preto (fls. 48/49);  

10) Memória da reunião de Piracicaba (fls. 50/53); 

11) Memória da reunião de Sorocaba (fls. 59/60);  

12)  Memória da reunião de São José dos Campos (fls. 68/70);  

13) Memória da reunião de Campinas (fls. 87/91);  

14) Memória da reunião de Bauru (fls. 92/94);  

15) Memória da reunião de Marília (fls. 95/96);  
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16) Memória da reunião de Presidente Prudente (fls. 101/104);  

17) Memória da reunião de Araçatuba (fls. 105/108);  

18) Memória da reunião de São José do Rio Preto (fls. 109/110);  

19) Memória da reunião de Santos (fls. 111/114); 

20) Memória da reunião de Registro (fls. 129/131);  

21) Memória da reunião de São Bernardo do Campo (fls. 142/143); 

22) Memória da reunião da Capital, na Promotoria de Justiça do Fórum 

Criminal da Barra Funda (fls. 147/150); 

23) Memória da reunião da Capital, na Promotoria de Justiça Militar 

(fls. 151/152);  

24) Cópia de reportagem do R7 denominada Conflito entre PMs e 

população mata 50 por mês em SP (fls. 71/73);  

25) Cópia de artigo do sítio eletrônico Ponte denominada PMs já 

mataram 63% a mais que em 2013 (fls. 74/77);  

26) Cópia do Ato (N) nº 119/97, de 13 de maio de 1997 – CPJ, que 

estabelece normas para o exercício do controle externo da atividade de 

polícia judiciária militar pelo Ministério Público (fls. 170/174); 

27) Cópia do Ato Normativo nº 396-CPJ, de 12 de abril de 2005, que 

fixa as atribuições dos cargos de agente de promotoria (fls. 128);  

28) Cópia do Ato Normativo nº 409-PGJ, de 04 de outubro de 2005, 

que estabelece normas para o exercício do controle externo da atividade 

de polícia judiciária pelo Ministério Público (fls. 175/179); 

29) Cópia do Ato Normativo nº 650/2010-PGJ-CPJ, de 18 de junho de 

2010, que reorganiza o Grupo de Atuação Especial do Controle Externo 
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da Atividade Policial (GECEP), no âmbito das Promotorias de Justiça 

Criminais da Comarca da Capital (fls. 133/138); 

30) Cópia do Ato Normativo nº 675/2010-PGJ-CGMP, que aprova o 

Manual de Atuação Funcional dos Promotores de Justiça do Estado de 

São Paulo, Livro V, que versa sobre controle externo da atividade policial 

civil e militar (fls. 333/334); 

31) Cópia do Ato nº 10, de 04 de fevereiro de 2014, que criou o Grupo 

de Trabalho para reavaliar e aperfeiçoar o Ato Normativo nº 409/2005-

PGJ-CPJ, que estabelece normas para o exercício do controle externo da 

atividade de polícia judiciária pelo Ministério Público de São Paulo (fls. 

331); 

32) Cópia da Portaria nº 1210/2014-PGJ, que designa os membros 

integrantes do Grupo de Trabalho referido no item anterior (fls. 332);  

33) Cópia da Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público – CNMP, que regulamenta o artigo 9º da 

Lei Complementar nº 75/93 e do artigo 80 da Lei nº 8.625/93, 

disciplinando, no âmbito do Ministério Público, o controle externo da 

atividade policial (fls. 180/184); 

34) Cópia da Nota Técnica do Conselho Nacional do Ministério Público 

de 12 de abril de 2010 sobre Ministério Público e controle externo da 

atividade policial (fls. 335); 

35) Cópia da proposta de alteração da Resolução nº 20/2007 do 

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP sobre controle externo 

da atividade policial (fls. 336/338);   
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36) Cópia da Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o 

Estatuto Geral das Guardas Municipais (fls. 185/189); 

37) Cópia do documento O MP no Enfrentamento à Morte decorrente 

de intervenção policial elaborado pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público – CNMP (fls. 154/166); 

38) Cópia do Manual Nacional do controle externo da atividade policial 

– O Ministério Público olhando pela sociedade, elaborado pelo Conselho 

Nacional de Procuradores-Gerais – CNPG (fls. 192/256); 

39) Cópia da Resolução nº 15/2014 do Colégio de Procuradores de 

Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, que disciplina o 

controle externo da atividade policial (fls. 257/267); 

40) Cópia do artigo O controle externo da atividade policial pelo 

Ministério Público, de autoria de Rafael de Carvalho Missiunas (fls. 268); 

41) Cópia do levantamento elaborado pelo Centro de Apoio 

Operacional das Promotorias de Justiça Criminais – CAO-Crim, que 

compreende todas as Delegacias e Distritos de Polícia Civil, órgãos de 

perícia criminal e Institutos de Medicina Legal de todo o Estado de São 

Paulo, totalizando o número de 1.473 unidades (fls. 271/328); 

42) Cópia da Carta de Brasília elaborada quando do I Encontro 

Nacional de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público no 

Controle Externo da Atividade Policial, o que inclui o relatório conclusivo 

do Grupo de Trabalho de Combate a Grupos de Extermínio, Autos de 

Resistência e Execuções Sumária denominado “13 pontos” que toda a 

investigação de autos de resistência deve ter, bem como da notícia 

veiculada no portal do Ministério Público sobre o evento (fls. 341/344).  
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IV. Pontos debatidos e controvertidos 

 

Durante o ciclo de dezenove reuniões realizadas em todo o Estado, 

os Promotores de Justiça externaram as suas contribuições, críticas e dúvidas a 

respeito da proposta inicial apresentada e acima retratada. 

Todas as considerações feitas foram registradas em memórias de 

cada reunião realizada, que integram o presente procedimento e acima já 

referidas.  

Na sequência, as considerações são aqui indicadas na forma de 

questionamentos: 

 

1ª. Os temas segurança pública e controle externo da atividade policial 

devem ser tratados de forma regionalizada? 

  Os participantes das reuniões, de forma majoritária, entenderam 

ser conveniente e profícuo que os temas segurança pública e controle externo 

da atividade policial sejam tratados institucionalmente de modo regionalizado, 

tal qual proposto inicialmente pelo Núcleo de Políticas Públicas. 

  Porém, alguns colegas ponderaram não ser oportuno o 

enfrentamento regional dos temas. Na reunião de Campinas, os colegas se 
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manifestaram claramente contra a proposta de regionalização, em especial 

nesta temática. 

    Outros colegas observaram que as questões envolvendo as Polícias 

Civil e Militar são sobretudo de âmbito estadual e que devem ser enfrentadas e 

debatidas com as autoridades públicas cujos órgãos-sede se situam na Capital 

do Estado (Secretários de Estado, Delegado-Geral de Polícia e Comandante-

Geral da Polícia Militar).  

Foi sugerido por alguns, por conseguinte, que fossem criados 

cargos de Promotores de Justiça apenas na Capital para cuidar de temas de 

repercussão estadual.     

 

2ª. Os temas devem ser enfrentados por meio da estrutura permanente de 

Promotoria de Justiça ou por meio da instituição de Grupo de Atuação 

Especial? É possível trabalhar por meio de rede nesta temática? 

Consoante já enfatizado, a proposta preliminar apresentada pelo 

Núcleo de Políticas Públicas – NPP prevê a criação de unidades permanentes de 

atuação, isto é, de Promotorias de Justiça, com cargos fixos e atribuições 

delineadas por ato normativo. 

O NPP frisou aos colegas que, no seu entender, o modelo de 

atuação de Promotoria de Justiça respeita por inteiro o princípio do Promotor 

de Justiça natural e o princípio da independência funcional. Além disso, revela a 

vantagem de não provocar “vazios” relacionados aos cargos cujos colegas 
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titulares se afastam para trabalho nos grupos de atuação especial, por tempo 

indefinido e, muitas vezes, longo. 

O NPP ressaltou que a própria credibilidade da Instituição resta 

abalada quando uma Promotoria de Justiça permanece anos a fio sem 

Promotor de Justiça trabalhando lá de forma perene, porque o Colega está 

designado para Grupo.  

Em tais situações, compromete-se o trabalho do Ministério Público 

no que diz respeito às políticas públicas de impacto na Comarca. 

Entretanto, o modelo de Grupo de Atuação Especial, apesar da 

precariedade das designações, traz a vantagem de sua flexibilidade, visto que 

permite a substituição do Promotor de Justiça designado com rapidez e 

propicia maior agilidade na mudança de atribuições, se tais alterações se 

mostrarem imprescindíveis.    

Em se tratando de projeto que prevê novas formas de atuação do 

Ministério Público, que precisarão ser experimentadas e construídas, a sua 

implantação por meio de Grupo de Atuação Especial, por conseguinte, revelaria 

a vantagem de tornar possível a correção de erros e rumos equivocados 

identificados a posteriori de modo mais célere.    

Alguns colegas, por outro lado, observaram que, em se tratando 

de atribuição delicada, que envolve o trato com autoridades policiais e um risco 

pessoal particularmente majorado no exercício das funções, o modelo de 

Grupo de Atuação Especial seria também mais apropriado, porque o Promotor 

de Justiça designado poderia retornar de forma imediata ao seu cargo de 
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origem, caso sofresse alguma intimidação ou ameaça, durante o exercício de 

suas funções no Grupo.  

  Concluindo, pode-se dizer que não houve consenso no conjunto de 

reuniões sobre qual o modelo seria o mais adequado para o projeto. 

  Além da divergência quanto ao modelo, alguns colegas ainda 

ponderaram que, talvez, num primeiro momento, dada a novidade da matéria 

e da forma de trabalho, fosse mais interessante deflagrar a atuação instituindo-

se Grupos de Atuação Especial por prazo determinado, dois ou três anos, para 

depois, constatado o seu êxito, convertê-los em Promotorias de Justiça.  

  Outros colegas colocaram, ainda, que a disfunção decorrente do 

afastamento de Promotores de Justiça de seus cargos de origem para a 

composição de Grupos poderia ser superada de outras formas, caso se 

entendesse que fosse interessante optar pelo modelo de Grupos, inicialmente 

ou não.  

Foi observado que, por exemplo, a Procuradoria-Geral de Justiça, 

por meio da Assessoria de Designações, poderia colocar Promotores de Justiça 

Substitutos assumindo os cargos desfalcados de forma ininterrupta até a sua 

promoção ao cargo de entrância inicial. 

  Também foi aventada a possibilidade de se repensar a extensão 

territorial do cargo de Promotor de Justiça Auxiliar da sede de uma 

circunscrição, permitindo que também seja designado para atuar fora da sede, 

no caso de haver necessidade de designar um colega para superar “vazios” 

decorrentes da formação de Grupos de Atuação Especial.  
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  Complementando, é preciso registrar que um colega afirmou que 

os temas poderiam ser tratados pela rede protetiva de modo inicial e 

experimental, para apenas depois cogitar-se da instituição de Grupos de 

Atuação Especial e, na sequência, da criação de Promotorias de Justiça, visto 

que, no seu entender, a Instituição ainda precisa amadurecer o modo de 

enfrentamento dos temas.  

  Finalmente, é indispensável registrar que alguns colegas 

ponderaram que, de início, dever-se-ia criar um setor técnico, vinculado, por 

exemplo, ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminais – 

CAO Crim, para fazer um levantamento de dados acompanhado da devida 

interpretação por analistas habilitados, como criminólogos.  

  Frisaram, ainda, que, somente depois do trabalho técnico, a 

Instituição deveria buscar estratégias de prevenção de infrações penais e 

promoção da segurança pública.  

Tais colegas aduziram que, após a execução deste trabalho técnico 

inicial, poder-se-ia cogitar da criação de Promotorias de Justiça, caso for 

constatado que as Promotorias de Justiça Criminais e de Tutela Coletiva atuais 

não tenham condições de fazer frente a tais demandas.  

 

3ª. As bases espaciais propostas pelo Núcleo de Políticas Públicas - NPP para 

as Promotorias de Justiça Regionais ou Metropolitanas estão adequadas?  
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  A proposta preliminar do Núcleo de Políticas Públicas – NPP prevê 

a divisão do Estado de São Paulo em onze Promotorias de Justiça Regionais ou 

Metropolitanas da Segurança Pública e do Controle Externo da Atividade 

Policial, que espelhariam exatamente as bases espaciais das divisões regionais 

de ambas as Polícias, que já são coincidentes.  

  O fundamento do critério de divisão espacial adotado pela 

proposta é facilitar a construção de um diálogo com as autoridades policiais 

regionais, visto que o Promotor de Justiça Regional que teria a função de 

conhecer e atuar como articulador político estabeleceria, precipuamente, 

contato com as autoridades das Polícias Civil e Militar que executam as suas 

funções na mesma base espacial.  

As conversas e as pactuações seriam mais facilmente estabelecidas 

e executadas.  

  Em contrapartida, é preciso reconhecer que algumas Promotorias 

de Justiça Regionais projetadas têm bases espaciais bastante extensas e, em 

algumas reuniões, foi questionado o acerto da divisão inicialmente proposta. 

  Os participantes da reunião de Sorocaba ponderaram que, embora 

a unidade regional administrativa das Polícias compreenda também a 

microrregião de Botucatu, não há relação de identidade e proximidade entre 

ambas.  

No mesmo sentido, manifestaram-se os colegas presentes na 

reunião da Baixada Santista, que afirmaram que não seria conveniente que o 

Vale do Ribeira permanecesse vinculado à sua região, tal qual ocorre na região 
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administrativa das Polícias, em razão das diferenças socioeconômicas entre 

ambas as regiões e da distância da sede regional com relação ao Vale do 

Ribeira. 

Além de tais casos, a Capital e Grande São Paulo, 

indubitavelmente, receberiam Promotorias de Justiça Regionais com uma gama 

imensa de atribuições e repartições policiais e estabelecimentos periciais para 

serem acompanhados e fiscalizados. 

  Diante de tal situação, foi apresentada sugestão no sentido de que 

as Promotorias de Justiça Regionais poderiam ter bases espaciais menos 

extensas e que considerassem o agrupamento de Delegacias Seccionais de 

Polícia com características em comum, para a definição de seus limites 

territoriais. 

  Também foi sugerido, na reunião do Vale do Ribeira, que as 

próprias Promotorias de Justiça Regionais projetadas pelo Núcleo de Políticas 

Públicas - NPP poderiam ser subdividas em núcleos menores, que refletissem 

as microrregiões particulares existentes em cada uma delas, com sedes em 

cada um de tais núcleos. 

  

4ª. Os temas segurança pública e controle externo da atividade policial 

devem ser objeto de atribuições de uma mesma Promotoria de Justiça 

Regional? 
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  A proposta preliminar do Núcleo de Políticas Públicas – NPP reúne 

atribuições de segurança pública e controle externo da atividade policial na 

mesma unidade de atuação permanente institucional. 

  Durante as reuniões, alguns colegas sugeriram que os temas não 

fossem inseridos no rol de atribuições da mesma Promotoria de Justiça, 

ressaltando que o controle externo da atividade das duas Polícias é por demais 

delicado e traz implicações políticas internas e externas.  

Observaram que reunir as duas matérias poderia obstaculizar a 

constituição da Promotoria de Justiça Regional e o seu próprio funcionamento, 

porque controlar as Polícias é trabalho que implicará vencer muitas 

resistências. 

  Foi, além disso, proposto que o tema segurança pública 

permanecesse no rol de atribuições das Promotorias de Justiça das Comarcas, 

de forma explícita, o que não se verifica na atualidade e já propiciaria um 

aperfeiçoamento da atuação institucional.  

 

5ª. É pertinente a inclusão do tema improbidade administrativa dentre as 

atribuições das Promotorias de Justiça Regionais de Controle Externo da 

Atividade Policial? 

  A proposta preliminar apresentada pelo Núcleo de Políticas 

Públicas – NPP prevê que eventuais questões de improbidade administrativa 

que despontassem vinculadas a investigações relativas ao funcionamento das 
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Polícias Civil e Militar deveriam ser enfrentadas pela Promotoria de Justiça 

Regional. 

  Todavia, alguns colegas ponderaram que, se o trabalho esperado 

do Promotor de Justiça Regional seria primordialmente de articulação política e 

construção de acordos com as autoridades públicas, evitando-se o ajuizamento 

de demandas judiciais, não seria conveniente que o mesmo colega assumisse 

também a função de processar as autoridades públicas com quem deveria 

estabelecer diálogos e consensos, com fundamento na Lei de Improbidade 

Administrativa. Frisaram que os instrumentos relacionados a esta legislação 

deveriam permanecer nas mãos de colegas que tivessem atribuições de caráter 

punitivo. 

 

6ª. As atribuições das Promotorias de Justiça Regionais devem se restringir à 

tutela coletiva apenas ou incluir atribuição criminal? 

  A proposta preliminar do Núcleo de Políticas Públicas – NPP prevê 

a atribuição primordial de tutela coletiva e, somente excepcionalmente, a 

assunção de investigação de casos criminais e do seu respetivo processo, em 

atuação conjunta com o colega que possuísse a atribuição penal. 

  Porém, um colega de Osasco sugeriu que a Promotoria de Justiça 

Regional tivesse atribuição criminal ampla, respondendo por todos os 

processos penais que envolvessem Policiais Civis e Militares, no exercício de 

suas funções, respeitando-se a atribuição da Justiça Militar.  
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  De qualquer modo, alcançou-se consenso quanto à importância de 

se dotar Promotores de Justiça com atribuições voltadas à temática criminal 

dos instrumentos de atuação da tutela coletiva. 

   

7ª. Como deve ser a delimitação das atribuições? O que é efetivamente 

controle externo da atividade policial? Qual deve ser o Promotor de Justiça 

responsável por realizar as visitas aos estabelecimentos policiais?  

  Durante as reuniões, os colegas revelaram grande preocupação 

com a delimitação das atribuições atinentes à Promotoria de Justiça Regional 

de Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial. 

  De forma unânime, frisaram que a Procuradoria-Geral de Justiça 

deve detalhar quais ações caberiam aos colegas que assumirem os cargos 

relacionados a estas Promotorias de Justiça.  

  Alguns colegas, além disso, observaram que a Instituição precisa 

repensar o que deve ser considerado controle externo concentrado da 

atividade policial, visto que, atualmente, por exemplo, tal atribuição 

compreende as manifestações em procedimentos de prisões temporárias e 

interceptações telefônicas, o que poderia ser assumido pelo Promotor de 

Justiça Criminal, que já tem a função de efetuar o controle externo difuso da 

atividade policial. 

  Na reunião realizada nas dependências do Ministério Público no 

Fórum Criminal da Barra Funda, foi observado que o Grupo Especial de 
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Controle Externo da Polícia – GECEP, que atua junto à Capital, dedica a maior 

parte de seu tempo às manifestações relativas a medidas cautelares penais e, 

por conseguinte, não pode aperfeiçoar o seu trabalho de controle externo 

concentrado da atividade policial.  

  Outra preocupação apontada diz respeito à responsabilidade pelas 

visitas a Delegacias de Polícias, Institutos de Medicina Legal e Institutos de 

Criminalísticas, sobretudo porque há obrigatoriedade de visitas periódicas 

acompanhadas do preenchimento de relatórios minuciosos a serem 

encaminhados ao Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, tarefa esta 

considerada pelos colegas muito trabalhosa e pouco resolutiva.  

 

8ª. As Promotorias de Justiça Regionais de Segurança Pública e Controle 

Externo da Atividade Policial devem assumir funções de investigação por 

meio de um corpo próprio de agentes? Em caso positivo, quais os meios e 

recursos para tanto? 

  O Ministério Público apresenta, em seu quadro de servidores, uma 

categoria denominada Agente de Promotoria, cujas atribuições estão 

delineadas pelo Ato Normativo nº 396-CPJ, de 12 de abril de 2005, e são de 

caráter primordialmente investigativo. 

  Desde a criação do cargo, alguns núcleos do Grupo de Atuação 

Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO trabalharam com Agentes 

de Promotoria, para a execução de medidas investigativas. 
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  Dadas as atribuições vislumbradas para as Promotorias de Justiça 

Regionais ou Metropolitanas da Segurança Pública e Controle Externo da 

Atividade Policial, outro ponto questionado foi a forma de executar o trabalho 

de investigação, por um corpo próprio de servidores ou utilizando-se das 

Polícias. 

  Os colegas observaram que, em se optando por atuar por meio de 

um corpo de Agentes de Promotoria, é indispensável que o Ministério Público 

capacite adequadamente os seus servidores, porque hoje inexiste um curso 

próprio para tanto. 

  Também ressaltaram que a Instituição deve realizar e normatizar 

um eficiente e rígido controle das atividades exercidas cotidianamente pelos 

Agentes de Promotoria, acautelando-se para garantir a confiabilidade e o sigilo 

de seu trabalho.  

 

9ª. Deve ser exigido algum requisito específico para o Promotor de Justiça se 

inscrever para concorrer ao cargo de Promotor de Justiça Regional? 

  Durante o ciclo de reuniões, outro ponto sempre lembrado e 

debatido foi o “perfil” que deveria ser esperado e exigido do colega que se 

candidatasse a concorrer ao cargo de Promotor de Justiça Regional. 

  Muitos colegas disseram que, por se tratar de cargo cuja atuação 

almejada tem foco principalmente extrajudicial, no conhecimento do trabalho 

das Polícias Civil e Militar, na compreensão do fenômeno criminal e na 
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consequente articulação de políticas públicas para reduzir a incidência de 

crimes e aprimorar o serviço prestado pelas Instituições Policiais, seria 

essencial que o Ministério Público voltasse a sua atenção para selecionar, 

dentre os seus Membros, aqueles que fossem especialmente talhados para 

trabalho sob tal perspectiva. 

  Destacaram, além disso, que, como os órgãos de controle interno 

do Ministério Público pautam a sua tarefa a partir da atuação judicial dos 

Promotores de Justiça, se o colega alçado ao cargo não contasse com “perfil” 

para tanto, a constatação das falhas e omissões na sua atuação por parte dos 

órgãos da Administração Superior não viria no tempo certo, mas com atraso, 

em detrimento da boa prestação de serviço à sociedade pela Instituição.  

  Alguns colegas sugeriram, portanto, que a criação de cargos com 

“perfil” desta natureza deveria vir acompanhada do estabelecimento de 

mecanismos pela Administração Superior novos e mais eficazes para a 

construção do rol de atribuições do colega e para a fiscalização de seu trabalho, 

com a fixação de metas a serem perseguidas.  

  Também foi aventada, nas reuniões, a hipótese do Conselho 

Superior do Ministério Público – CSMP realizar uma prévia sabatina entre os 

candidatos ao cargo de Promotor de Justiça Regional, para verificar o seu real 

interesse na função e o seu possível projeto de trabalho, já que se trata de 

cargo que envolverá principalmente atuação política e extrajudicial.  

  Outra ideia considerada interessante nos encontros foi a exigência 

de frequência a curso de especialização nesta temática, para se candidatar ao 
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cargo, requisito este que deveria ser levado para a Lei Orgânica do Ministério 

Público Paulista.    

  Foi lembrado, nas reuniões pelo Núcleo de Políticas Públicas – 

NPP, que a Lei Orgânica do Ministério Público do Pará, ao cuidar dos cargos de 

Promotores de Justiça vinculados às Varas Agrárias, traz um particular 

dispositivo, prescrevendo que constitui pressuposto para o provimento de tais 

cargos, por promoção e por remoção, que o candidato tenha sido aprovado em 

curso de aperfeiçoamento de Direito Agrário, organizado pelo Ministério 

Público, preferencialmente com a colaboração das Universidades e da Ordem 

dos Advogados do Brasil (LCE/PA nº 57/06, artigo 225).   

  Nas reuniões, foi destacado que, no atual momento da história 

institucional do Ministério Público, é preciso debater a conveniência de se 

adotar no Estado de São Paulo uma normativa semelhante para cargos 

extremamente especializados e que exigem conhecimento multidisciplinar. 

 

10ª. Deve ser exigida a capacitação obrigatória permanente dos ocupantes de 

cargo de elevado grau de especialização, como é o caso de um Promotor de 

Justiça que atue apenas realizando controle externo da atividade policial?  

  Alguns colegas observaram que, dado o grau de especialização do 

cargo de Promotor de Justiça com atribuição para o controle externo da 

atividade policial, deveria ser exigida a sua capacitação obrigatória 

permanente, o que também conduziria à necessidade da Procuradoria-Geral de 
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Justiça lançar mão do instituto da convocação para tanto, assim como da Escola 

Superior do Ministério Público – ESMP formatar cursos nesta temática. 

   

 11ª Os cargos de Promotores de Justiça Regionais devem ser apenas de 

entrância final ou é conveniente que também sejam criados cargos de 

entrância intermediária? 

  O Núcleo de Políticas Públicas – NPP propôs de início que os cargos 

de Promotores de Justiça Regionais pudessem ser de dois níveis da carreira, 

entrância final e entrância intermediária. 

A proposta traria um aumento de cargos de entrância 

intermediária, reduzindo o “gargalo” deste degrau da carreira, efeito 

secundário e desejável do projeto, embora não fosse o seu objetivo.  

Também possibilitaria aos colegas que, desde o início de sua 

carreira, manifestassem interesse em especialização, um planejamento 

adequado de sua formação. 

Alguns colegas, no entanto, viram a possibilidade de convivência 

de colegas de entrância final e intermediária na mesma unidade de atuação 

como inoportuna, porque entenderam que conduziria a uma situação de 

hierarquia entre os membros da Instituição.   
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12ª. Como deve começar a implementação das Promotorias de Justiça 

Regionais da Segurança Pública e do Controle Externo da Atividade Policial? 

  Durante o ciclo de reuniões, os colegas manifestaram preocupação 

quanto à forma de instituir as Promotorias de Justiça Regionais de Segurança 

Pública e Controle Externo da Atividade Policial. 

  Foi sugerido que o projeto se iniciasse na Capital do Estado, que 

teria melhores condições de identificar recursos humanos e materiais para o 

começo do trabalho e que, somente após a sua consolidação, a proposta de 

trabalho fosse estendida para as Comarcas do interior do Estado.  

 

V. Propostas de encaminhamento 

 

Considerando a proposta preliminar levada ao Procurador-Geral de 

Justiça e a toda a classe para discussão, assim como todas as contribuições dos 

Colegas de Ministério Público, o Núcleo de Políticas Públicas – NPP apresenta 

as seguintes propostas de encaminhamento do projeto: 

 

1ª. Revisão e Atualização dos Atos Normativos da Procuradoria-Geral de 

Justiça relativos ao Controle Externo da Atividade Policial 
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Atualmente, o controle externo da atividade policial, no âmbito do 

Ministério Público de São Paulo, vem disciplinado por meio dos seguintes atos: 

a) Ato (N) nº 119/97, de 13 de maio de 1997 – CPJ, que estabelece normas 

para o exercício do controle externo da atividade de polícia judiciária 

militar pelo Ministério Público (fls. 170/174); 

b) Ato Normativo nº 409-PGJ, de 04 de outubro de 2005, que estabelece 

normas para o exercício do controle externo da atividade de polícia 

judiciária pelo Ministério Público (fls. 175/179); 

c) Ato Normativo nº 650/2010-PGJ-CPJ, de 18 de junho de 2010, que 

reorganiza o Grupo de Atuação Especial do Controle Externo da 

Atividade Policial (GECEP), no âmbito das Promotorias de Justiça 

Criminais da Comarca da Capital (fls. 133/138). 

Atentando-se para a normativa do Ministério Público de São Paulo, 

constata-se, inicialmente, que, com relação à Polícia Militar, o Ato nº 119/97 

cuida apenas da atividade de polícia judiciária militar, nada dizendo sobre 

outros aspectos da atividade da Polícia Militar, principalmente sobre a forma e 

os meios de exercício do policiamento ostensivo, uma de suas primordiais 

atividades. 

Também se depreende que o Ministério Público de São Paulo não 

trata, em seus atos normativos, do exercício de controle externo com relação a 

outros órgãos que detenham poder de polícia relacionados à segurança 

pública, como é o caso das Guardas Municipais, que ganham importância em 

todo o país, que receberam disciplina por lei federal em agosto deste ano de 

2014 e que atualmente podem municiar seus agentes com armas. 
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  Diante de tal quadro, verifica-se que os atos normativos do 

Ministério Público de São Paulo devem ser revisados, para suprimir as omissões 

referidas. 

  Neste passo, lembre-se que a Resolução nº 20/2007 do Conselho 

Nacional do Ministério Público – CNMP, em seu artigo 1º, estabelece: “Estão 

sujeitos ao controle externo do Ministério Público, na forma do art. 129, inciso 

VII, da Constituição Federal, da legislação em vigor e da presente Resolução, os 

organismos policiais relacionados no art. 144 da Constituição Federal, bem 

como as polícias legislativas ou qualquer outro órgão ou instituição, civil ou 

militar, à qual seja atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com a 

segurança pública e persecução penal”.   

  Acrescente-se, por oportuno, que o exercício do controle externo 

das Guardas Municipais pelo Ministério Público é matéria que vem recebendo 

acolhida nas normativas internas dos Ministérios Públicos.   

  O Manual Nacional do controle externo da atividade policial, 

elaborado pelo Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais - CNPG, destaca: “A 

função controladora estende-se a todos os órgãos constitucionalmente 

incumbidos de atividades policiais e de segurança pública, abrangendo as 

polícias civis, militares, legislativas, federal, rodoviária, ferroviária, corpos de 

bombeiros e guardas municipais”21.  

                                                           
21

 In: Manual Nacional do controle externo da atividade policial – O Ministério Público olhando pela Sociedade, 

Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União – Grupo Nacional 

de Efetivação do Controle Externo da Atividade Policial. 2ª Edição – revisada e ampliada. Brasília – 2012, pág. 

51. 
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  Em suma, a revisão dos Atos Normativos é de rigor, para que a 

disciplina do controle externo da atividade policial seja abrangente e 

compreenda todos os órgãos que detenham poder de polícia relacionados à 

segurança pública e persecução penal, assim como todas as atividades 

relacionadas à Polícia Militar.  

  Demais disso, cumpre novamente ressaltar que, em mais de uma 

ocasião, em especial na reunião realizada no Fórum Criminal da Barra Funda, os 

Colegas ressaltaram que a Instituição precisa melhor refletir sobre a 

conveniência de se incluir, dentre as atribuições de controle externo 

concentrado da atividade policial, as manifestações em pedidos de prisão 

temporária e nas medidas cautelares penais, como é o caso da interceptação 

telefônica. 

  No entender do Núcleo de Políticas Públicas – NPP, tal atribuição 

não necessita permanecer vinculada aos Promotores de Justiça responsáveis 

pelo controle externo concentrado da atividade policial e pode ficar a cargo dos 

Promotores de Justiça Criminais, que, aliás, futuramente, apreciarão os 

resultados advindos de tais medidas de investigação, quando examinarem os 

inquéritos policiais a elas vinculados. 

  Tal tema também poderia ser objeto de novo ato normativo sobre 

controle externo da atividade policial. 

  Para completar, assinale-se que, no dia 04 de fevereiro de 2014, foi 

constituído pela Procuradoria-Geral de Justiça um Grupo de Trabalho para 

reavaliação e aperfeiçoamento do Ato Normativo nº 409/05-PGJ-CPJ, que 
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estabelece normas para o controle externo da atividade de polícia judiciária 

pelo Ministério Público de São Paulo (fls. 331/332).   

  O referido Grupo de Trabalho se reúne periodicamente para 

discutir o tema e acompanha os trabalhos realizados junto ao Conselho 

Nacional do Ministério Público – CNMP. 

  Acrescente-se, por oportuno, que o Conselho Nacional do 

Ministério Público – CNMP está estudando alternativas para a alteração da 

Resolução nº 20/2007, que trata igualmente do tema controle externo da 

atividade policial.  

  O NPP sugere que as ponderações acima referidas sejam 

encaminhadas ao Grupo de Trabalho, por meio do envio do relatório final ora 

apresentado, para apreciação e para que a Procuradoria-Geral de Justiça possa 

dar encaminhamento à revisão e à atualização dos Atos Normativos relativos a 

controle externo da Polícia. 

   

2ª. Criação de Promotoria de Justiça de Controle Externo da Polícia Civil e da 

Polícia Militar e Segurança Pública na Comarca da Capital  

 

  Há mais de dez anos, na Comarca da Capital, foi instituído o Grupo 

de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial – GECEP, que, 
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como já ressaltado, vem hoje disciplinado pelo Ato Normativo nº 650/2010 – 

PGJ – CPJ, de 18 de junho de 2010. 

  Consoante o referido Ato, o GECEP apresenta as seguintes e 

amplas atribuições:  

I – atender ao público e receber representação ou petição, de pessoa ou 

entidade, relacionada a irregularidades ou infrações penais praticadas pela 

polícia judiciária no exercício de suas funções; 

II – receber a notícia de abusos, maus tratos, tortura e homicídio praticados por 

agentes do Estado enviadas ao Ministério Público por pessoas ou entidades, 

credenciadas ou não, bem como adotar as medidas necessárias para apuração 

do fato; 

III – instaurar procedimentos investigatórios criminais, encaminhando cópia 

dos autos à Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social quando o 

fato, em tese, caracterizar a prática de ato de improbidade ou dano ao 

patrimônio público; 

IV – instaurar procedimento administrativo de controle da regularidade da 

atividade de polícia judiciária; 

V – encaminhar as representações ou expedientes recebidos, ou cópia deles, à 

Promotoria de Justiça Militar quando tomar conhecimento da ocorrência de 

irregularidades, desvios de conduta ou de atos que possam configurar, em 

tese, infrações praticadas por policiais militares no exercício da função ou em 

razão dela, e que sejam da competência da Justiça Militar estadual; 
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VI – oficiar nas sindicâncias instauradas pelo Juízo Corregedor da Polícia 

Judiciária da Comarca da Capital; 

VII – requisitar diligências e a instauração de inquéritos policiais, observado o 

disposto no artigo 129, inciso VIII, da Constituição da República; 

VIII – manifestar-se nos pedidos de prisão temporária e nas medidas cautelares 

apresentados ao Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia 

Judiciária (DIPO), responsabilizando-se, depois, pelo preenchimento do 

formulário eletrônico de interceptação telefônica, telemática ou informática, 

nos termos do Ato nº 566/09-PGJ, e do relatório eletrônico mensal de 

interceptação telefônica, telemática ou informática junto à Corregedoria Geral 

do Ministério Público; 

IX – realizar, na Comarca da Capital, visitas mensais aos estabelecimentos 

policiais e cadeias públicas, para os fins previstos nos Atos Normativos nº 

409/05-PGJ/CPJ e nº 560/08-PGJ e na Resolução nº 20/07 do Conselho 

Nacional do Ministério Público; 

X – elaborar ata de visita aos estabelecimentos policiais, nela consignando 

todas as constatações e ocorrências, inclusive eventuais deficiências ou 

irregularidades, devendo mantê-la em arquivo eletrônico específico, 

encaminhando-a, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, por meio eletrônico, à 

Procuradoria-Geral de Justiça, à Corregedoria-Geral do Ministério Público e, 

ainda, à Promotoria de Justiça de Direitos Humanos quando verificadas 

condições indevidas de funcionamento e habitabilidade, particularmente no 

que concerne à segurança, à higiene, à salubridade, à assistência à saúde, à 
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adequação dos regimes de execução de penas, nos termos do Ato Normativo 

nº 560/08; 

XI – acompanhar, quando conveniente, a coleta de depoimentos e declarações 

junto à Corregedoria da Polícia Civil do Estado; 

XII – apresentar ao Procurador-Geral de Justiça relatórios trimestrais e anuais 

das atividades exercidas, neles consignando, dentre outras informações, o 

resumo das funções extrajudiciais desempenhadas; 

XIII – acompanhar os trabalhos de comissões técnicas em todas as esferas dos 

Poderes, apresentando-lhes, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, 

sugestões para a edição ou alteração de normas que regularem o controle 

externo da atividade policial; 

XIV – propor ao Procurador-Geral de Justiça a divulgação da atuação e da 

política institucional do Ministério Público relativamente às atividades do 

grupo; 

XV – atuar preventivamente para aprimorar a rotina e o procedimento de 

trabalho da polícia judiciária, tendo como objetivo a valorização da eficiência, 

celeridade, aperfeiçoamento e transparência, instaurando, se necessário, 

procedimento administrativo de controle; 

XVI – proceder, sempre que necessário, à verificação de registros de ocorrência 

nas repartições da Polícia Civil e da Polícia Militar; 
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XVII – requisitar informações às autoridades da Polícia Civil e da Polícia Militar, 

bem como realizar visitas de inspeção nas respectivas repartições policiais, 

quando tomar conhecimento da prática de atos de violência e de infrações 

penais; 

XVIII – proceder ao registro no bando de dados da Instituição e à análise das 

ocorrências sobre possível prática de delitos por agentes do Estado, que 

tenham resultado em morte, tortura ou lesões, em situação de confronto ou 

não com a vítima, instaurando-se, se o caso, procedimento investigatório 

criminal para apuração do fato.    

Pois bem, da leitura do Ato Normativo nº 650/2010 e, ainda, das 

considerações apresentadas por ocasião de reunião realizada no Fórum 

Criminal da Barra Funda, que contou com a participação de todos os 

integrantes do atual GECEP, o Grupo concentra duas gamas de atribuições: a 

primeira delas ligada ao controle externo concentrado da atividade policial da 

Polícia Civil e a segunda referente ao controle das medidas cautelares penais da 

Comarca da Capital. 

Todavia, mais uma vez, registre-se que os próprios Colegas 

integrantes do GECEP ressaltaram que, na atualidade, a maior parcela de suas 

atividades diz respeito às manifestações nas medidas cautelares penais. 

As demandas urgentes e inadiáveis relacionadas à sua atribuição 

de se manifestar nas medidas judiciais que versam sobre restrições a direitos 

fundamentais não possibilita que o GECEP exerça a contento a atribuição de 

controle concentrado da atividade policial, seja realizando – plenamente e a 
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tempo e modo – as visitas às unidades policiais previstas em leis e atos 

normativos, seja acompanhando de modo efetivo o trabalho das Polícias.  

Além disso, está claro que o GECEP não conta com instrumentos 

de trabalho típicos da tutela coletiva, para que possa bem exercer as suas 

atribuições e contribuir para que o melhor funcionamento das Polícias propicie 

a efetivação do direito à segurança pública.  Não conta, ainda, com os 

instrumentos contemplados pela Lei de Improbidade Administrativa para o 

exercício de suas funções. Não conta, por fim, com recursos humanos e 

materiais adequados e suficientes para o seu trabalho.   

Desta forma, por todo o exposto no presente procedimento, o 

Núcleo de Polícias Públicas – NPP propõe, em primeiro lugar e considerando a 

experiência de mais de dez anos do GECEP, com seus acertos e fragilidades, a 

criação de uma Promotoria de Justiça na Comarca da Capital de Controle 

Externo da Atividade Policial e Segurança Pública. 

O NPP propõe sejam atribuídas as seguintes funções à futura 

Promotoria de Justiça: 

a) controle externo concentrado das atividades da Polícia Civil, da Polícia Militar 

e da Guarda Civil Metropolitana, no âmbito da tutela coletiva, inclusive no que 

tange à improbidade administrativa;  

b) tutela da segurança pública, como direito social, tema que guarda relação 

com a atividade policial e que ainda não é objeto de previsão específica de 

atribuição das Promotorias de Justiça do Estado de São Paulo, ao contrário dos 
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outros direitos sociais que se inserem dentre as atribuições dos Ministérios 

Públicos Estaduais. 

O NPP propõe ainda que os Promotores de Justiça lotados na nova 

Promotoria de Justiça sejam munidos, para realizar o seu trabalho, dos 

instrumentos típicos do processo civil coletivo, tais como inquérito civil, termo 

de ajustamento de conduta, recomendação e ação civil pública.  

Tal Promotoria de Justiça Metropolitana seria responsável por 

realizar as visitas periódicas aos estabelecimentos policiais.  

Lembre-se, neste passo, que o levantamento realizado pelo Centro 

de Apoio das Promotorias de Justiça Criminais – CAO Crim, no tocante a 

repartições e órgãos apenas da Polícia Civil, demonstrou que há 1473 

Delegacias de Polícias, Institutos de Criminalística e Institutos de Medicina 

Legal a serem fiscalizados pelos Colegas em todo o Estado de São Paulo (fls. 

271) e que, dentre todos, 174 se situam no Município de São Paulo (fls. 

308/316, 324 e 327).   

É primordial que a responsabilidade pelas visitas às Delegacias e 

Institutos de Perícia Científica permaneça a cargo de Colegas especializados em 

controle externo concentrado da atividade policial, que tenham condições de 

transformar as visitas periódicas em instrumentos reais e eficientes de controle 

externo. 

  Contudo, não caberia à Promotoria de Justiça Metropolitana do 

Controle Externo da Atividade Policial a propositura das ações penais. Tal 

atribuição seria exercida pelos Promotores de Justiça Criminais da Capital e, em 
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situações excepcionais, poderia ser alinhavada atuação conjunta dos 

Promotores de Justiça Criminais e da Tutela Coletiva. Do mesmo modo, 

procedimentos investigatórios individuais devem ser de atribuição de 

Promotorias de Justiça com atribuições no conhecimento e, não, de 

Promotorias de Justiça de tutela coletiva.     

  Trata-se de conceber que à nova Promotoria de Justiça devem 

tocar apenas as atribuições que se insiram no artigo 129, inciso VII, da 

Constituição Federal, deixando-se para as Promotorias de Justiça que oficiam 

perante as Varas Criminais todas as hipóteses que se insiram no inciso I do 

mesmo dispositivo constitucional. 

  Para completar, o NPP propõe sejam destinados cargos técnicos 

cujas atribuições envolvam construção de banco de dados para pesquisa 

criminal, análise do fenômeno criminal e estatística, para a composição de um 

Setor Técnico atuante junto à Promotoria de Justiça Metropolitana da 

Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial, a fim de iniciar um 

trabalho de conhecimento e mapeamento dos dados das ocorrências policiais e 

das Polícias, com o objetivo de traçar estratégias para a atuação mais eficiente 

do Ministério Público no âmbito das políticas públicas. 

  O NPP considera imprescindível que a instituição e início das 

atividades do Setor Técnico ocorram juntamente com a criação da Promotoria 

de Justiça. 
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3ª. Constituição de um Grupo Especial para centralização das medidas 

cautelares e do exame dos autos de prisão em flagrante delito 

 

  Conforme já enfatizado anteriormente, o atual GECEP, por força do 

Ato Normativo nº 650/2010, em seu artigo 3º, inciso VIII, tem assumido a 

atribuição de “manifestar-se nos pedidos de prisão temporária e nas medidas 

cautelares apresentadas ao Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais e 

Polícia Judiciária (DIPO), responsabilizando-se, depois, pelo preenchimento do 

formulário eletrônico de interceptação telefônica, telemática ou informática, 

nos termos do Ato nº 566/09-PGJ, e do relatório eletrônico mensal de 

interceptação telefônica, telemática ou informática junto à Corregedoria-Geral 

do Ministério Público”. 

  Embora não se traduza em ato de efetivo controle externo 

concentrado da atividade policial, que seria a missão precípua do Grupo de 

Atuação Especial, a manifestação nas medidas cautelares penais é 

extremamente relevante e o exercício de tal atribuição por Promotores de 

Justiça Especializados em Comarca de porte da Capital se revela profícuo, uma 

vez que possibilita à Instituição desenhar uma política homogênea de atuação 

nesta seara. 

  Diante do exposto e considerando que, no item anterior, o Núcleo 

de Políticas Públicas – NPP propôs a criação de uma Promotoria de Justiça na 

Capital voltada com exclusividade ao controle externo concentrado da 

atividade policial e segurança pública, propõe, agora, a instituição de um Grupo 
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Especial para realizar a fiscalização das medidas cautelares penais na Comarca 

da Capital. 

  Sugere, ainda, que tal Grupo também venha a ter por função 

manifestar-se nos autos de prisão em flagrante lavrados na Comarca da Capital, 

atuando, pois, como o órgão de execução do Ministério Público perante o 

DIPO. 

  Sugere, por derradeiro, que tal Grupo seja constituído a partir da 

indicação das Promotorias de Justiça Criminal, atendendo-se ao procedimento 

de legitimação aplicável aos Grupos de Atuação Especial. 

 

4ª. Inclusão do tema Segurança Pública no rol de atribuições das Promotorias 

de Justiça de todo o Estado, excluída a Capital, enquanto não são criadas as 

Promotorias de Justiça Regionais da Segurança Pública e do Controle Externo 

da Atividade Policial. 

 

  Embora o Texto Constitucional, em especial em seu artigo 6º, seja 

claro ao indicar a Segurança como um direito social, constatou-se, durante o 

ciclo de reuniões para debates com os Colegas, que há algumas dificuldades no 

enfrentamento do tema no dia a dia pelos Promotores de Justiça.  
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Verificou-se que, dependendo de qual faceta a política pública de 

segurança pública assuma, um colega ou mais colegas com distintas atribuições 

na tutela coletiva podem conduzir inquéritos civis com tal objeto.  

Em suma, a circunstância da política pública de segurança pública 

não constar expressamente do rol de atribuições de algum dos cargos de 

Promotor de Justiça em cada Promotoria de Justiça do Estado de São Paulo 

gera, por vezes, dificuldades na definição do Colega responsável por sua 

articulação e fiscalização de sua implementação. 

Por conseguinte, o Núcleo de Políticas Públicas – NPP propõe seja 

incluída imediata e expressamente no rol de atribuições dos cargos de 

Promotores de Justiça o tema Segurança Pública, realizando-se uma revisão das 

atribuições de cada Promotoria de Justiça, enquanto não são criadas 

Promotorias de Justiça Regionais de Segurança Pública e de Controle Externo 

da Atividade Policial, no litoral e no interior do Estado de São Paulo. 

Sugere, ademais, que, enquanto não dispuser de órgãos próprios 

de auxílio, que os Promotores de Justiça com atribuição em segurança pública, 

em todo o Estado, sirvam-se do auxílio técnico do Setor a ser criado junto à 

Promotoria de Justiça Metropolitana de Controle Externo da Atividade Policial 

e Segurança Pública. 

 

5ª. Criação das Promotorias de Justiça Regionais da Segurança Pública e do 

Controle Externo da Atividade Policial no litoral e no interior do Estado  
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  O Núcleo de Políticas Públicas – NPP propõe, dada a novidade da 

matéria e a impossibilidade de criação de Promotorias de Justiça Regionais em 

todo o Estado de forma célere, dotadas de cargos de Promotores de Justiça e 

Setor Técnico adequadamente provido, aguarde-se o desenvolvimento do 

trabalho da nova Promotoria de Justiça Metropolitana de Segurança Pública e 

de Controle Externo da Atividade Policial na Comarca da Capital, pelo prazo de 

três anos, para, posteriormente, iniciar-se a eventual implementação de 

Promotorias de Justiça Regionais com as mesmas atribuições, no litoral e no 

interior do Estado. 

  Além disso, o NPP ressalta que, apesar de todos os aspectos 

relevantes e favoráveis lembrados por parcela importante dos Colegas, durante 

as reuniões, sobre a conveniência da criação de grupos de atuação especial em 

relação à criação de unidades permanentes de atuação, no entender deste 

órgão de assessoria, há mais vantagens para o Ministério Público com a adoção 

deste último modelo.         

  O controle externo da atividade policial e a segurança pública são 

atribuições da maior importância e delicadas que devem ser enfrentadas por 

Promotores de Justiça titulares de cargos e integrantes de Promotorias de 

Justiça, com pleno respeito aos princípios do Promotor de Justiça Natural e da 

independência funcional. 

  Os Grupos de Atuação Especial, embora tenham a vantagem de 

permitir a correção de rumos, caso se constate algum equívoco no seu trajeto, 
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seja no tocante a atribuições, seja no tocante ao perfil de seus Membros 

componentes, devem ser reservados para o enfrentamento de questões 

transitórias e pontuais.  

  De mais a mais, conforme constantemente ressaltado pelos 

Colegas nas reuniões realizadas em todo Estado de São Paulo, os Grupos de 

Atuação Especial apresentam a desvantagem de desfalcar as Promotorias de 

Justiça cujos titulares passam a integrar o grupo, prejudicando o trabalho em 

tais Comarcas. 

  Logo, com o devido respeito ao entendimento diverso, o NPP 

propõe, no caso da Instituição decidir enfrentar de forma especializada e 

regional os temas controle externo da atividade policial e segurança pública tal 

qual proposto inicialmente, seja tal enfrentamento realizado por Promotores 

de Justiça lotados na mesma Promotoria de Justiça especializada, e não por 

Colegas integrantes de Grupos de Atuação Especial.  

 

VI. Considerações finais  

 

 Para concluir, o Núcleo de Políticas Públicas – NPP propõe seja o 

presente relatório encaminhado ao Conselho de Estudos e Políticas 

Institucionais – CONEPI, para prosseguimento dos trabalhos, iniciando-se nova 

etapa de discussão, com o objetivo de aprimorá-la e verificar a pertinência, a 

viabilidade e os obstáculos a serem superados para a sua futura 
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implementação.   O Núcleo de Políticas Públicas – NPP espera, ainda, ter 

contribuído para fomentar a discussão institucional sobre os temas Segurança 

Pública e Controle Externo da Atividade Policial. 

 

 São Paulo, 19 de dezembro de 2014. 
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