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  O Promotor de Justiça de entrância final JOSÉ FRANCISCO 
DE OLIVEIRA FILHO, Coordenador do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias Criminais, Execução Penal e Controle Externo da Atividade 
Policial, com arrimo no que propala o art. 5. º, inciso VII, da Constituição 
Federal, arts. 26, incisos V e VII, da Lei Federal n.º 8.625/93, arts. 115, 
inciso I, 116, V e VII, da Lei Complementar n.º 72/2008, e no uso de suas 
atribuições legais, etc.; 
 
 
  considerando que compete ao Ministério Público a defesa 
da ordem jurídica e dos interesses sociais(art. 127, caput, da C.F.);  
 
  considerando que é função institucional do Ministério 
Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal(art. 
129, II, da C.F.); 
 
  considerando que constitui uma das funções institucionais 
do Ministério Público, exercer o Controle Externo da Atividade 
Policial(art. 129, inciso VII, da C.F.); 
 

considerando a RESOLUÇÃO N.º 129, de 22 de setembro de 
2015, que estabelece regras mínimas de atuação do Ministério Público no 
Controle Externo da investigação de morte decorrente de intervenção 
policia; 

 
considerando a existência nesta capital, da Delegacia de 

Assuntos Internos – DAI, especializada na apuração de responsabilidades 
de delitos praticados por policiais civis e militares, dentre esses, os de 
homicídio por intervenção policial; 
 

RECOMENDAÇÃO  N.º 014/2015 – PGJ/CAOCRIM 
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  R E C O M E N D A  : 
 
   Art. 1.º - À suas excelências senhor(es)(as) Delegados(as) 
de Polícia Civil do Estado do Ceará, com atuação junto à Delegacia de 
Assuntos Internos, bem ainda, aos Delegados de Polícia Civil lotados na 
Divisão de Homicídios e nas Delegacias Policiais no interior do Estado 
que, no caso de crimes de homicídios decorrente de intervenção policial, 
sob pena de responsabilidade Penal e Administrativa, adotem as 
seguintes medidas, necessárias a imparcial apuração de 
responsabilidades, à seguir elencadas:  
 

I- que a autoridade policial compareça pessoalmente ao 
local dos fatos tão logo seja comunicada da ocorrência, 
providenciando o seu pronto isolamento, a requisição da 
respectiva perícia e o exame necroscópico (CPP, art. 60 1); 

II- que seja realizada perícia do local do suposto confronto, 
com ou sem a presença física do cadáver (CPP, 60, VII); 

III- que no exame necroscópico seja obrigatória a realização 
de exame interno, documentação fotográfica e a descrição 
minuciosa de todas as demais circunstâncias relevantes 
encontradas no cadáver (CPP, art. 60 VII); 

IV- que haja comunicação do fato pela autoridade policial 
ao Ministério Público, em até 24 (vinte e quatro) horas 
(CPP, art. 292 c/c art. 306); 

V- que seja instaurado inquérito policial específico, sem 
prejuízo de eventual prisão em flagrante; 

VI— que o inquérito policial contenha informações sobre os 
registros de comunicação, imagens e movimentação das 
viaturas envolvidas na ocorrência; 

VII- que as armas de todos os agentes de segurança pública 
envolvidos na ocorrência sejam apreendidas e submetidas à 
perícia específica; 

VIII- que haja uma denominação específica nos boletins de 
ocorrência policial para o registro de tais fatos; 

IX- que haja regulamentação, pelos órgãos competentes, da 
prestação de socorro por agentes de segurança pública em 
situação de confronto, visando coibir a eventual remoção 
indevida de cadáveres; 

   
 
  Art. 2.º – Que suas excelências Delegado-Geral da Polícia 
Civil do Estado do Ceará e o Comandante-Geral da PMCE,  repassem a 
presente Recomendação aos Srs. Delegados de Polícia Civil e aos 
Comandantes das Unidades Militares, respectivamente, para a 
observância das regras estabelecidas na Resolução n.º 129, de 
22/09/2015, do Conselho Nacional do Ministério Público. 
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  Registre-se e cientifique-se os Excelentíssimos Senhores 
Secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Procurador Geral do 
Estado do Ceará, Delegado Geral de Polícia Civil do Estado do Ceará, 
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Ceará o(a) 
Controlador(a) Geral de Disciplina  dos Órgãos de Segurança Pública e 
Sistema Penitenciário do Estado do Ceará – CGD e ao Perito Geral da 
Perícia Forense, para providências preventivas no campo de suas 
competências.  
   
  Publique-se, Registre-se e Cientifique-se. 

 
Fortaleza(CE), 14 de dezembro de 2015 
 
 
 

  JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO 
 Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias 

Criminais, Execução Penal e Controle Externo da Atividade Policial. 


