
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE NATAL
NÚCLEO DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2011

INQUÉRITO CIVIL Nº 002/2010 – 19ª PJ/NUCAP

ASSUNTO: RETIRADA DAS DELEGACIAS DE POLÍCIA CIVIL DO INTERIOR DO ESTADO 
DE POLICIAIS MILITARES QUE, EM DESVIO DE FUNÇÃO, EXECUTAVAM ATIVIDADES 
AFETAS À POLÍCIA CIVIL

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,  através da 19ª 
Promotoria de Justiça da comarca de Natal, integrante do Núcleo de Controle Externo da 
Atividade Policial, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos 
arts.  129,  inciso  II,  da  Constituição  Federal,  69,  parágrafo  único,  alínea  “d”,  da  Lei 
Complementar  Estadual  nº  141/1996  e,  ainda,  na  forma  dos  arts.  36  e  seguintes  da 
Resolução nº 002/2008 – CPJ/MPRN, resolve,  por intermédio deste edital,  CONVOCAR, 
CONVIDAR  e  REGULAMENTAR,  em  nome  do  princípio  constitucional  da  publicidade, 
AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada no dia 05 de setembro de 2011, às 9 horas, na sede 
da Procuradoria Geral  de Justiça do Rio  Grande do Norte,  localizada na Rua Promotor 
Manoel Alves Pessoa Neto, 97, bairro de Candelária, Natal – RN.

OBJETIVO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 1º. A audiência pública tem o objetivo de discutir com os órgãos de segurança pública, 
jurisdicionais, ministeriais, entidades de classe representativas dos policiais civis e militares 
e a população em geral a situação da insuficiência da atuação da Polícia Civil na maioria 
dos municípios do interior do Estado e o desvio de função de policiais militares que realizam 
atividades constitucionalmente afetas à Polícia Civil,  com dano regional (art. 21 da Lei nº 
7.347/1985 c/c  o  art.  93,  II,  da  Lei  nº  8.078/1990)  ao direito  social  difuso à  segurança 
pública.

DISCIPLINA DA AUDIÊNCIA

Abertura dos Trabalhos e Composição da Mesa

Art. 2º. A presidência dos trabalhos ficará a cargo do 19º Promotor de Justiça da comarca 
de Natal, Bel. Wendell Beetoven Ribeiro Agra.

Art. 3º. A audiência será declarada aberta pelo(a) presidente da mesa, pontualmente, às 9 
horas, com tolerância de 15 minutos para o início das atividades.

Art. 4º. O representante do Ministério Público nomeia o servidor Felipe Alves, técnico do 
MPRN, como secretário para auxiliar nos trabalhos, colher assinatura dos presentes, lavrar 
ata e realizar os demais assentamentos necessários.

Art. 5º. A mesa dos trabalhos será composta pelo presidente, pelo Assessor Jurídico do 
NUCAP, pela coordenadora do CAOP Criminal e pelas autoridades convidadas, a critério do 
coordenador dos trabalhos.
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Art. 6º. Após a abertura, serão esclarecidos os objetivos da audiência pública e a forma a 
ser adotada na condução dos trabalhos, bem como será informado o horário para o término 
do ato, o qual poderá ser antecipado ou prorrogado caso seja necessário.

Exposição dos componentes da mesa

Art.  7º. A  audiência  iniciará  com  uma  exposição  do  19º  Promotor  de  Justiça  sobre  o 
Inquérito Civil nº 002/2010 – NUCAP e o tema objeto de apuração na seara cível de tutela 
do direito difuso à segurança pública.

Art.  8º. Após  a  abertura  dos  trabalhos,  será  concedida  a  palavra  às  autoridades  e 
convidados presentes que tenham solicitado inscrição,  pelo tempo de 5 (cinco)  minutos, 
para cada um, a fim de que exponham seus pontos de vista e proponham soluções para o 
problema tratado, utilizando-se de linguagem clara e objetiva.

Art.  9º. Após  a  explanação  referida  no  artigo  anterior,  será  facultada  à  palavra  aos 
integrantes  da  mesa,  pelo  tempo  de  10  (dez)  minutos,  para  considerações  ou 
questionamentos relativos ao tema exposto.

Manifestações orais na audiência

Art.  10. A manifestação oral na audiência pública será precedida de inscrição perante a 
mesa diretora dos trabalhos, ficando a cargo do secretário, sob a supervisão do presidente, 
o registro dos inscritos, o controle do tempo de exposição e o limite do número de inscritos.

Art. 11. Os membros da mesa terão prioridade para a realização das indagações iniciais.

Art. 12. A presidência da mesa poderá interromper as manifestações individuais para alertar 
sobre o esgotamento do tempo e encerrá-las.

Art. 13.  Não serão admitidos, durante a audiência pública, questionamentos a respeito de 
matéria  estranha  ao  seu  objetivo,  manifestações  político-partidárias,  caluniosas, 
difamatórias ou injuriosas contra qualquer pessoa, podendo, em tais casos, a presidência da 
mesa cassar a palavra do manifestante que se porte de maneira inconveniente. 

CONVITE DE COMPARECIMENTO AOS INTERESSADOS EM GERAL

Art.  14. Por  este  edital,  fica  convidada  toda  a  população  interessada,  os  órgãos 
governamentais  e  não  governamentais  que  tratam  do  tema,  além  de  qualquer  outro 
interessado no assunto.

REGISTRO DAS PRESENÇAS

Art. 15. Todos os participantes da audiência pública deverão assinar lista de presença. 

DISPOSIÇÃO FINAL
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Art. 16. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo presidente da mesa.

Natal, 31 de agosto de 2011.

Wendell Beetoven Ribeiro Agra
19º Promotor de Justiça


