
19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto,110,Candelária, Natal/RN, CEP 59065-555, fone (84) 99994-0144

PORTARIA

O  19º  Promotor  de  Justiça  da  comarca  de  Natal,  no  desempenho  de  suas

atribuições de controle externo da atividade policial, com fundamento no art. 8º, §1º

da Lei nº 7.347/1985, no art. 2º da Resolução CNMP nº 23/2007 e no art.  21 da

Resolução nº 12/2018 – CPJ, RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, nos seguintes

termos:

OBJETO: apurar possíveis ilegalidades ou abusos na atuação da Polícia Militar e do

Corpo de Bombeiros Militar na execução do “toque de recolher” criado pelo Decreto

Estadual nº 30.383, de 26 de fevereiro de 2021, alterado pelos Decretos nº 30.385,

de 1º.3.2021, e nº 30.388, de 5.3.2021.

INTERESSADOS:  Polícia Militar  e Corpo de Bombeiros Militar  do Estado  do Rio

Grande do Norte.

FUNDAMENTO: arts. 37 e 144, §5º, da Constituição Federal; arts. 4º, inciso I, da  Lei

nº 13.675/2018.

DILIGÊNCIAS INICIAIS:

1) Juntar aos autos os Decreto Estaduais nº 29.742, de 4 de junho de 2020; nº

30.383, de 26 de fevereiro de 2021; nº 30.385, de 1º de março de 2021; e nº

30.388, de 5 de março de 2021, e o Provimento nº 172, de 4 de dezembro de

2017, da Corregedoria-Geral de Justiça;
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2) Juntar  aos autos,  a  título  exemplificativo,  notícias  publicadas na imprensa

local  (páginas  eletrônicas)1,  no  último  final  de  semana,  sobre  possíveis

ilegalidades  praticadas  por  policiais  e  bombeiros  militares  que  teriam

ingressado sem autorização em propriedades privadas, no período noturno,

sob o pretexto de fazer cumprir  o “toque de recolher”  criado pelo  Decreto

Estadual nº 30.383/2021;

3) Oficiar  ao  Comandante-Geral  da  Polícia  Militar,  com cópia  desta  portaria,

solicitando que, no prazo de até 10 (dez) dias, esclareça:

a) se existe alguma ordem de serviço ou procedimento operacional padrão

específico sobre a atuação da PMRN na execução ou fiscalização do “toque

de recolher” criado por decreto estadual;

b) se, em cada ocorrência atendida na operação de execução ou fiscalização

do “toque de recolher”  que resulte no ingresso em propriedade privada,  é

confeccionado algum documento para registro e controle posterior,  mesmo

nas situações em que não ocorram prisões;

c) se, nos casos em que reste configurado o descumprimento das medidas

sanitárias  de  enfrentamento  e  prevenção  ao  coronavírus  previstas  nos

decretos estaduais anteriormente mencionados, que sujeitariam os supostos

infratores às penalidades dos arts.  268 e 330 do Código Penal,  conforme

previsto  no  art.  18  do  Decreto  Estadual  nº  30.388/2021(2), o  termo

circunstanciado de ocorrência é lavrado no próprio local, por policial militar

(conforme autorizado pelo Provimento nº 172, de 4 de dezembro de 2017, da

Corregedoria-Geral  de  Justiça),  ou  o  autor  do  fato  é  conduzido

coercitivamente a alguma delegacia da Polícia Civil para a lavratura do TCO;

d)  se  os  próprios  policiais  militares  lavram  os  autos  de  infração  para  a

aplicação das multas  previstas  nos arts.  15  a  22  do  Decreto  Estadual  nº
1 https://www.blogdedaltroemerenciano.com.br/2021/03/inusitado-cidadaos-cumprem-o-fica-em-casa-e-forca-
policial-do-governo-do-estado-causa-em-condominio-na-romualdo-galvao/;  https://www.blogdobg.com.br/pm-
invade-hotel-esmeralda-para-encerrar-musica-ao-vivo-durante-jantar-e-pede-que-hospedes-voltem-aos-seus-
quartos/;  https://blog.flaviomarinho.com.br/pm-invade-hotel-em-ponta-negra-assusta-hospedes-e-deixa-claro-
que-age-cometendo-excessos/. Acesso em 15.3.2021;
2 Art.  18.  O  descumprimento  dos  protocolos  sanitários  e  das  medidas  estabelecidas  neste  Decreto  poderá
enquadrar-se  nas  infrações  e  penalidades  constantes  dos  art.  268  e  330  do  Decreto-Lei  nº  2.848,  de  7  de
dezembro de 1940 (Código Penal), sem prejuízo da aplicação das multas previstas nos artigos 15 e seguintes do
Decreto Estadual nº 29.742, de 04 de junho de 2020.
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29.742, de 4 de junho de 2020, ou se essa autuação é feita por autoridade

sanitária da Secretaria de Estado da Saúde Pública, na forma prevista nos

arts. 233 a 257 da Lei Complementar Estadual nº 31/1982 (Código Estadual

de Saúde);

4) Oficiar ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, com cópia desta

portaria, solicitando que, no prazo de até 10 (dez) dias, esclareça:

a) se existe alguma ordem de serviço ou procedimento operacional padrão

específico  sobre  a  atuação  do  CBM/RN  na  execução  ou  fiscalização  do

“toque de recolher” criado por decreto estadual;

b) se, em cada ocorrência atendida na operação de execução ou fiscalização

do “toque de recolher”  que resulte no ingresso em propriedade privada,  é

confeccionado algum documento para registro e controle posterior,  mesmo

nas situações em que não ocorram a prisões ou aplicação de multas;

c) se, nos casos em que reste configurado o descumprimento das medidas

sanitárias  de  enfrentamento  e  prevenção  ao  coronavírus  previstas  nos

decretos estaduais anteriormente mencionados, que sujeitariam os supostos

infratores às penalidades dos arts.  268 e 330 do Código Penal,  conforme

previsto  no  art.  18  do  Decreto  Estadual  nº  30.388/2021(3), o  termo

circunstanciado  de  ocorrência  é  lavrado  no  próprio  local,  por  policial  ou

bombeiro  militar  (conforme  autorizado  pelo  Provimento  nº  172/2017,  da

Corregedoria-Geral  de  Justiça)  ou  o  autor  do  fato  é  conduzido

coercitivamente a alguma delegacia da Polícia Civil para a lavratura do TCO;

d)  se os próprios bombeiros  militares lavram os autos  de infração para a

aplicação das multas  previstas  nos arts.  15  a  22  do  Decreto  Estadual  nº

29.742/2020,  ou  se  essa  autuação  é  feita  por  autoridade  sanitária  da

Secretaria de Estado da Saúde Pública, na forma prevista nos arts. 233 a 257

da Lei Complementar Estadual nº 31/1982 (Código Estadual de Saúde);

5) Oficiar ao Secretário de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social,

com cópia  desta  portaria,  solicitando que,  no prazo de até  10 (dez)  dias,

esclareça  se  foram  editados,  em  conjunto  com  a  SESAP,  os  atos
3 Transcrito na nota de rodapé anterior.
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complementares previstos no art. 19 do Decreto Estadual nº 30.388, de 5 de

março  de  2021,  e,  ainda,  se  continua  em  vigor  a  Portaria  nº  001/2020-

SESAP/SESED,  de  3  de  abril  de  2020,  que  “Discrimina,  nos  termos  do

Decreto Estadual nº 29.583, de 1º de abril  de 2020, o rol  de infrações às

medidas de saúde para o enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19)

decretadas  no  âmbito  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  e  dá  outras

providências”;

6) Oficiar ao Corregedor-Geral da SESED, com cópia desta portaria, solicitando

que, no prazo de até 10 (dez) dias, informe se o órgão correcional recebeu, a

partir da entrada em vigor do Decreto Estadual nº 30.383, de 26 de fevereiro

de  2021, alguma denúncia ou reclamação a respeito  de possíveis abusos

atribuídos a agentes das forças estaduais de segurança pública na execução

ou fiscalização do “toque de recolher” e as providências adotadas a respeito;

7) Encaminhar, por mensagens eletrônicas, cópias desta portaria à Ouvidoria do

Ministério Público e ao GAECO, solicitando que sejam encaminhadas a esta

19a Promotoria de Justiça da comarca de Natal, para instrução deste inquérito

civil,  cópias das  eventuais  reclamações  ou  denúncias  de  cidadãos  sobre

possíveis abusos de agentes das forças estaduais de segurança pública na

execução  ou  fiscalização  do  “toque  de  recolher”  recentemetne  criado  por

decreto estadual, que sejam recebidas através dos seus respectivos canais

nas  plataformas  do  MPRN

(ouvidoria.mprn.mp.br/ouvidoria/cidadao/acesso.do#,  disque-denúncia  [127

ou  84-98863-4585]  ou  disque.denuncia@mprn.mp.br),  sem  prejuízo  do

encaminhamento  ao  órgão  ministerial  com atribuição  para  a  apuração  do

possível crime de abuso de autoridade;

8) Encaminhar  cópia desta portaria,  por  mensagem eletrônica,  à  Diretoria  de

Comunicação do MPRN solicitando a criação e divulgação de uma campanha

informativa,  dirigida  ao  público  em  geral,  a  respeito  dos  canais

disponibilizados  pelo  Ministério  Público  do  Rio  Grande  do  Norte  para  o

recebimento de denúncias ou reclamações a respeito de possíveis abusos

policiais ou outros fatos de interesse do controle externo da atividade policial
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no contexto da execução ou fiscalização do “toque de recolher” recentemente

criado por decreto estadual;

9) Remeter cópia digitalizada desta portaria ao Centro de Apoio Operacional às

Promotorias  de Justiça  Criminais,  nos termos do art.  24  da Resolução nº

012/2018 – CPJ; 

10) Publicar a presente portaria no Diário Oficial do Estado.

Natal, 15 de março de 2021.

(Assinado eletronicamente)
Wendell Beetoven Ribeiro Agra

PROMOTOR DE JUSTIÇA
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Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
19ª  PROMOTORIA DE JUSTIÇA - NATAL

Assinaturas do Documento

Assinado eletronicamente por WENDELL BEETOVEN RIBEIRO AGRA, PROMOTOR
DE 3a ENTRANCIA,  em 15/03/2021 às 12:20,  conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento na MP 983/2020 de 16/06/2020 e Res. nº 037/2019-PGJ/RN.
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