
RESOLUÇÃO Nº 268/2017 – PGJ/RN

Institui o Grupo de Trabalho de Defesa do Direito Difuso à 
Segurança Pública e de Controle Externo da Atividade Policial e do 
Sistema Penitenciário (GRUCAP).

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 141, de 09 
de fevereiro de 1996;
CONSIDERANDO a função institucional de controle externo da atividade policial insculpida no art. 129, VII da Constituição Federal e disposições 
da Resolução n.º 29, de 20/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, com as alterações das Resoluções n.º 65/2011, 98/2013, 113/2014 e 
121/2015;
CONSIDERANDO o dever fiscalizatório da efetividade da execução penal, conforme arts. 67 e 68 da Lei n.º 7.210/84 (Lei de Execução Penal) e teor 
da Resolução n.º 56/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pelas Resoluções n.º 80/2011 e 120/2015;
CONSIDERANDO que, desde 16 de março de 2015, por meio do Decreto nº 25.017/2015, o Rio Grande do Norte se encontra em estado de 
calamidade do Sistema Penitenciário, o qual fora renovado no último dia 30 de agosto de 2017 (Decreto nº 27.265/2017);
CONSIDERANDO que a problemática da segurança pública e do enfrentamento da violência no Estado evidencia a necessidade de discussão a 
respeito do tema, com o fito de serem traçadas ações sistemáticas e exequíveis;
CONSIDERANDO que, diante desse cenário, o CAOP Criminal, em conjunto com o CEAF, realizou na sede desta Procuradoria-Geral de Justiça, em 
25 de agosto de 2017, o Workshop “Gestão e Política de Segurança Pública: uma abordagem interdisciplinar”, do qual originou um documento, com a
compilação das propostas apresentadas pelos debatedores sobre o assunto;
CONSIDERANDO que, como desdobramento da atuação resolutiva do Ministério Público, a qual consiste, em síntese, na adoção de medidas 
extrajudiciais efetivas e planejadas, visando implementar ações que minimizem o atual contexto da crise vivenciada na segurança pública do estado, é 
imperiosa a articulação deste parquet nesse sentido, tanto para efetivar as propostas oriundas do citado evento, bem como para contemplar outras 
pautas correlatas à temática em destaque;
RESOLVE:
Art. 1º Fica criado o Grupo de Trabalho de Defesa do Direito Difuso à Segurança Pública e de Controle Externo da Atividade Policial e do Sistema 
Penitenciário (GRUCAP), formado por membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte com o objetivo de formular estratégias de 
atuação para a efetividade das funções institucionais de defesa do direito difuso à segurança pública, de controle externo da atividade policial e de 
fiscalização do sistema penitenciário, competindo-lhe prestar apoio aos órgãos de execução do Ministério Público, mediante solicitação ou 
disponibilização de banco de projetos de atuação na matéria, competindo-lhe ainda:
I - confeccionar um banco de projetos de atuação ministerial, com ênfase na resolutividade por meio de conciliação, mediação e articulação social;
II - editar enunciados ou notas técnicas com posicionamento a respeito de temas afetos à área de atuação;
III - acompanhar as estatísticas oficiais e extraoficiais de crimes violentos letais e intencionais (CVLI), elaborando estudos e propostas de atuação;
IV - acompanhar a execução de projetos eleitos pelo próprio Grupo de Trabalho de Defesa do Direito Difuso à Segurança Pública e de Controle 
Externo da Atividade Policial e do Sistema Penitenciário (GRUCAP) como estratégicos e que estejam sendo implementados pelas Secretarias de 
Defesa Social e Segurança Pública e de Justiça e Cidadania;
V - estimular a atuação, mediante eventos de discussão, extraindo-se conclusões a serem encaminhadas aos órgãos competentes;
VI - exercer outras tarefas compatíveis, sempre com a observância do princípio do Promotor Natural.
Art. 2º O Grupo de Trabalho de Defesa do Direito Difuso à Segurança Pública e de Controle Externo da Atividade Policial e do Sistema Penitenciário 
(GRUCAP) será presidido pelo Coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Criminais (CAOP Criminal) e terá outros 06 (seis) 
membros designados pelo Procurador-Geral de Justiça, exigindo-se presença de no mínimo 05 (cinco) para as reuniões.
§1º Em caso de necessidade do serviço, poderão ser designados outros Promotores de Justiça para composição do colegiado.
§2º O Grupo de Trabalho de Defesa do Direito Difuso à Segurança Pública e de Controle Externo da Atividade Policial e do Sistema Penitenciário 
(GRUCAP) reunir-se-á pelo menos uma vez por mês, sendo excluído do Grupo o membro designado que faltar injustificadamente a 02 (duas) 
reuniões consecutivas ou 03 (três) alternadas ao longo de um ano.
Art. 3º No prazo de 60 (sessenta) dias, o Grupo de Trabalho de Defesa do Direito Difuso à Segurança Pública e de Controle Externo da Atividade 
Policial e do Sistema Penitenciário (GRUCAP) apresentará ao Procurador-Geral de Justiça plano de atuação e pauta das 06 (seis) primeiras reuniões.
Art. 4º O Grupo de Trabalho de Defesa do Direito Difuso à Segurança Pública e de Controle Externo da Atividade Policial e do Sistema Penitenciário 
(GRUCAP) contará com serviço de apoio técnico-administrativo e aqueles específicos da Procuradoria-Geral de Justiça.
Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, em Natal, 05 de outubro de 2017.
EUDO RODRIGUES LEITE
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA


