
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

ATO NORMATIVO nº 177/2021

Dispõe, provisoriamente, sobre as atribuições, no

âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará,

do  Grupo  de  Atuação  Especial  de  Controle

Externo  da  Atividade  Policial  (GECEP)  no

âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará

e dá outras providências.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no exercício das atribuições legais

e constitucionais, que lhes são conferidas pelo art. 127, §2º, da Constituição Federal c/c o art. 26,

incisos V da Lei Complementar nº 72, de 12 de dezembro de 2008 (Lei Orgânica e Estatuto do

Ministério Público do Estado do Ceará) c/c com as disposições do art. 10, incisos V da Lei nº

8.625, de 12 de fevereiro de 1993;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal prevê que incumbe ao Ministério

Público a defesa do regime democrático (art. 128), que tem como um de seus fundamentos a

dignidade  da  pessoa  humana  (art.  1º,  III),  atribuindo-lhe,  como  uma  de  suas  funções

institucionais, o exercício do controle externo da atividade policial (art. 129, VII), bem como a

Constituição Estadual, no seu art. 130, inciso VI;

CONSIDERANDO  que  a  Lei  Orgânica  do  Ministério  Público  do  Estado  do

Ceará (Lei Complementar nº 72, de 12 de dezembro de 2008) determina o exercício do controle

externo da atividade policial por meio de medidas administrativas e judiciais (arts. 114, XII, 115

e 116);

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Complementar nº 09, de 23 de julho de

1998, nos seus arts. 1º, 2º e 3º;

CONSIDERANDO  que  a  repressão  eficaz  às  atividades  criminosas  exige  do
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Ministério  Público  a  adequação  de  seus  órgãos,  especialmente  para  a  definição  de  políticas

globais de atuação, concentração de dados, tratamento uniforme da matéria e aproveitamento de

experiências já empreendidas com resultados positivos;

CONSIDERANDO  que  a  organização  dos  Grupos  de  Atuação  Especial  deve

privilegiar as indicações realizadas pelos órgãos de execução dos quais eles decorrem e dos quais

se constituem células destacadas;

CONSIDERANDO  que  a  atuação  dos  Grupos  de  Atuação  Especial  há  de

respeitar critérios objetivos, com respeito ao primado do Promotor de Justiça Natural e a atuação

concentrada com os demais órgãos de execução do Ministério Público;

CONSIDERANDO  ser  mais  eficaz a  atuação de Grupos de Atuação Especial

para o aperfeiçoamento das funções institucionais;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  uniformizar  e  padronizar  a  atuação  dos

órgãos de execução no controle externo da atividade policial e derivados, importante atribuição

constitucional ainda pouco explorada;

CONSIDERANDO a importância de atuação conjunta em casos mais complexos

em prestígio a imparcialidade e a impessoalidade da ação e sobretudo visando a maior eficiência

na inspeção.

RESOLVE:

Art. 1º  Fica instituído, no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará, o

Grupo de  Atuação Especial  de  Controle  Externo da  Atividade  Policial  (GECEP),  de  âmbito

estadual,  integrado  por  Procuradores  de  Justiça  ou  Promotores  de  Justiça  indicados  pelo

Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízo das atribuições de sua titularidade, pelo período de até

1 (um) ano, permitida a prorrogação.

§ 1º O Grupo de Atuação Especial  de Controle  Externo da Atividade Policial

(GECEP)  regular-se-á,  até  aprovação  de  resolução  do  Órgão  Especial  do  Colégio  de

Procuradores de Justiça, por este Ato Normativo.



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

§ 2º  O Grupo de Atuação Especial  de Controle  Externo da Atividade Policial

(GECEP)  será  composto  por  5  (cinco)  membros,  sendo  seu  coordenador  indicado  pelo

Procurador-Geral de Justiça.

Art. 2º Incumbe ao Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade

Policial  (GECEP)  a  proposição  de  uniformização  e  padronização  do  controle  externo  da

atividade de polícia judiciária do Estado na modalidade concentrada, bem como a prestação de

auxílio  na  efetivação das  inspeções  ordinárias  e  extraordinárias,  cabendo aos  promotores  de

justiça  naturais  a  efetivação  do  controle  externo  difuso,  que  será  realizado  por  ocasião  da

intervenção em procedimentos de suas atribuições.

§ 1º  O Grupo de Atuação Especial  de Controle  Externo da Atividade Policial

(GECEP) poderá  atuar  isoladamente,  em  casos  de  âmbito  estadual,  cuja  dimensão  da

irregularidade  abarque  número  significativo  de  municípios  do  Estado  do  Ceará,  não  sendo

possível  especificar  o  promotor  natural  do  caso,  eis  que  concorrente,  podendo,  para  tanto,

instaurar  procedimento  administrativo,  inquérito  civil  público  e  procedimento  investigatório

criminal para apuras as respectivas irregularidades.

§ 2º  Nos demais casos,  a  atuação do Grupo de Atuação Especial  de Controle

Externo da Atividade Policial (GECEP) depende de anuência do Promotor de Justiça Natural.

§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, a atuação do Grupo de Atuação Especial de

Controle  Externo  da  Atividade  Policial  (GECEP)  será  realizada  prioritariamente  na  fase  de

inspeção, incluindo o auxílio na elaboração da respectiva recomendação para saneamento das

irregularidades porventura encontradas.

§ 4º A atuação do Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade

Policial (GECEP) em juízo dar-se-á, excepcionalmente, após designação do Procurador-Geral de

Justiça, quando houver anuência do Promotor de Justiça Natural.

§ 5º Poderá o Promotor de Justiça Natural solicitar ao Procurador-Geral de Justiça

a designação do Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (GECEP)

para oficiar até decisão final, expondo, para tanto, as justificativas decorrentes do fato.
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§ 6º A atuação do Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade

Policial (GECEP) não suprimirá definitivamente a atribuição conferida ao Promotor de Justiça

Natural.

Art.  3º.  Caberá  aos  membros  integrantes  do  Grupo  de  Atuação  Especial  de

Controle Externo da Atividade Policial (GECEP) as seguintes atividades, sem prejuízo de outras

que venham a ser conferidas:

I – realizar levantamento das normas em vigência atinentes ao controle externo da

atividade policial judiciária, com vistas a uniformização das inspeções necessárias, padronizando

a atuação dos órgãos ministeriais;

II  –  instaurar  procedimento  administrativo  de  controle  da  regularidade  da

atividade  de  polícia  judiciária,  cujas  irregularidades  tenham  âmbito  estadual,  ou  auxiliar,  a

pedido, quando a irregularidade esteja abrangida em área de promotor natural;

III – auxiliar nas inspeções realizadas, a pedido do Promotor de Justiça Natural;

IV – 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;

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

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

VI – realizar visitas a repartições policiais civis, nos termos, prazos e fins das

Resoluções nº 24/2015, 25/2015 e Resolução  nº  20/2007 do Conselho Nacional do Ministério

Público; 

VII – acompanhar, quando o interesse público exigir, seja pela gravidade concreta

dos fatos ou pela relevância social evidenciada, a coleta de depoimentos e declarações junto à

Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do

Estado do Ceará;
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VIII – apresentar ao Procurador-Geral de Justiça relatórios anuais das atividades

exercidas, neles consignando, dentre outras informações, o resumo das funções extrajudiciais

desempenhadas;

IX –  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;

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

institucional do Ministério Público relativamente às atividades do grupo;

XI – atuar preventivamente para aprimorar a rotina e o procedimento de trabalho

da polícia judiciária, com base nos pilares da eficácia, transparência, do respeito aos direitos

humanos e da celeridade, objetivando a prevenção da prescrição da tutela penal, o controle de

prazos de conclusão de investigações, o cumprimento de diligências e ou requisições judiciais e

ministeriais,  instaurando,  se  necessário,  procedimento  administrativo  de  controle,  de  âmbito

estadual;

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

nas repartições da Polícia Civil e da Polícia Militar, em procedimentos que esteja atuando ou

auxiliando;

XIII – requisitar informações às autoridades da Polícia Civil e 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,  sempre,  no  caso  das

inspeções, com o consentimento do promotor natural;

Art. 4º No exercício de suas atribuições, os Promotores de Justiça integrantes do

GECEP poderão decretar, fundamentadamente, o sigilo dos procedimentos administrativos que

instaurarem.

Art.  5º  Os  Promotores  de  Justiça  integrantes  do  GECEP  reunir-se-ão,

periodicamente, conjunta ou separadamente, com os Secretários-Executivos das Promotorias de
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Justiça Criminais, do Júri, da Execução Penal, dos Juizados Especiais Criminais, dos Crimes de

Drogas, das Execuções Fiscais e de Crimes contra a Ordem Tributária, da Infância e Juventude,

do Controle Externo da Atividade Policial e dos Grupos de Atuação Especial na área criminal

para intercâmbio de informações, análise das atividades desenvolvidas e formulação de planos de

atuação.

Art. 6º Os membros integrantes do GECEP apresentarão ao Procurador-Geral de

Justiça, oportunamente, sugestão de divisão interna dos serviços.

Art. 7º  Este Ato Normativo entrará em vigor na data de sua publicação, ficando

revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE  DO  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA DO  ESTADO  DO

CEARÁ, em Fortaleza, aos 20 de abril de 2021.

(assinado eletronicamente)

MANUEL PINHEIRO FREITAS

Procurador-Geral de Justiça

*Publicado no DOEMPCE em 20/04/2021.


