
GRUPO B 
Experiências práticas no relacionamento interinstitucional com as polícias e

movimentos grevistas policiais

1) É recomendável uma articulação nacional visando à  instauração de ICP e/ou ingresso
com ACP contra as associações de militares com caráter sindical, consideradas como tais
as  que  tenham participado  de greves  ou  venham a participar.  As  medidas  visarão  à
assinatura de TAC para abstenção de atividades sindicais ou dissolução. Tais associações
são proibidas pela CF e a vedação é autorizada expressamente no Pacto de San Jose da
Costa Rica (artigo 16, número 3). 

2) Na hipótese do item anterior,  deve ser analisada, caso a caso,  a possibilidade de
pedido liminar para cessar o desconto em folha para pagamento a essas associações.

3) Deve ser solicitada análise de possibilidade de ajuizamento de ADIN quanto às leis de
anistia  concedidas   a  policiais  militares,  a  exemplo  da  representação  formulada  pelo
MPRN, em razão das inúmeras greves recentes e possibilidade de mobilização nacional.
O  mesmo  pode  ser  feito  em  relação  às  Constituições  Estaduais,  no  que  tange  às
transgressões.

4) As leis de anistia a policiais grevistas, em geral, referem-se a infrações penais, uma vez
que o instituto da anistia não abrange a responsabilidade civil e improbidade. Não está
descartada, portanto, a atuação do Ministério Público nessas áreas não abrangidas por
tais leis.

5)  Não  é  possível  a  negociação  com  entidades  da  classe  policial  de  caráter
inconstitucional  ou  ilegal.  As  próprias  greves  de  militares  são  constitucionalmente
proibidas (art. 142,§ 3º , IV e 42, § 1o  da Constituição).

6) Sugere-se que os membros que constatarem apoio e omissões de  oficiais a greves de
militares  estaduais  e  federais  analisem  a  possibilidade  do  uso  de  ações  penais  por
prevaricação, condescendência criminosa e outros crimes, ações de improbidade (com
especial atenção ao artigo 11) e o uso de recomendações  a fim de prevenir e reprimir  
tal apoio. As recomendações poderão servir como um dos fundamentos e como anexos
das ações que forem necessárias.

7) O MP deve tomar providências para coibir qualquer greve ou movimento paredista das
polícias não militares, conforme orientação do STF.

8)  Pode  haver  negociação  sobre  salários  e  condições  de  trabalho  de  policiais  não
militares, com as associações e sindicatos, que não são proibidos, mas não sobre greve e
movimentos paredistas, vez que são ilegais.

9) Sendo fundamento, como consta do item 6,  da vedação à greve de certas categorias
de servidores públicos  é a  manutenção da ordem pública, a segurança pública, a
administração  da  Justiça  e  efetiva  proteção  de  outros  direitos  igualmente



salvaguardados  pela  Constituição  do  Brasil,  as  chamadas  “operação  padrão”,
“operação  tartaruga”  e  outras  que  causem  risco  ou  prejuízo  àqueles  valores
também são vedados.

10) O ICP é instrumento investigativo que serve não só para levantar provas de atos
ilegais, mas também para colher elementos que busquem a solução da tutela coletiva de
segurança pública,  sendo  medida eficaz  a  sua utilização,  no  que tange a  greves  de
policiais, junto com a recomendação e o TAC, que podem atingir, sem necessidade de
futuro  ajuizamento  de  ação  judicial,  o  objetivo  pretendido.   Caso  necessário,
evidentemente pode ser ajuizada a ACP.


