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GRUPO DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL DAS
POLÍCIAS MILITARES E DAS POLÍCIAS DAS FORÇAS ARMADAS

No dia 26/05/2011, foi dado início aos trabalhos com a presença dos seguintes
integrantes:

ADRIANO ALVES MARREIROS – MPM, Salvador/BA (Relator)
FERNANDO JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA – MPF/RJ (Secretário)
ADILSON GURGEL – Conselheiro do CNMP
LAURA CRISTINA DE ALMEIDA MIRANDA – MP/AC
CELSO ANTÔNIO BOTELHO DE CARVALHO – MP/MS
MARCO ANTÔNIO VICENTE – MP/AP
WALTER TEIXEIRA FILHO – MP/AC
WESTEI CONDEY MARTIN JUNIOR – MP/PE
RENATO BRASILEIRO DE LIMA – MPM/SP
SOEL ARPINI – MPM, Santa Maria/RS
AILTON JOSE DA SILVA – MPM/RJ
JOSE EDUARDO SAMPAIO – MP/TO
CARMEN LUCIA SANTANA DE FREITAS – MP/GO, Auditoria Militar

No que tange à atuação das Forças Armadas como polícia ostensiva, constatou-
se a necessidade de atuação conjunta entre o MPM (que é quem exerce o controle
externo da atividade policial  das Forças Armadas),  MPF (que é o órgão que tem
interesse  no emprego das  Forças  Armadas,  haja  vista  que  os  crimes cometidos  a
bordo de aeronave, a bordo de navio e na faixa de fronteira, em sua maioria, são de
sua atribuição) e o MPE (haja vista que existem localidades, na faixa de fronteira,
onde não há órgão do MPF nem do MPM).

Foi suscitada a necessidade de normatizar a integração e comunicação oficial
entre  os  ramos  do MP,  haja  vista  a  permanente  necessidade  de  cooperação  entre
unidades pertencentes a ramos diferentes da instituição.

No que tange às Polícias Militares, foi ventilada a necessidade de:

1. Estimular  a  utilização  pelos  MPs  das  recomendações  versando  sobre  as
atividades  de  planejamento  voltadas  à  Segurança  Pública,  como  forma  de
controle externo preventivo da atividade policial militar.  O mesmo há de ser
feito em relação às Forças Armadas.
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2. Utilizar o TAC, o ICP e a ACP para a correção de irregularidades ligadas à
atividade  policial  e  omissões  na  segurança  pública  (maioria  –  dois  votos
contra)

3. Fazer-se  o  controle  externo  da  PM  inclusive  nos  cursos  de  formação  e
aperfeiçoamento, aferindo-se a duração e conteúdo dos cursos.

4. O  MP  deve  atuar  proativamente,  incluindo  a  fiscalização  sobre  as
corregedorias internas e normas de conduta.

5. Rediscutir com a SENASP a matriz curricular para os cursos de formação e
aperfeiçoamento  dos  policiais  em  geral,  cabendo  ao  MP a  fiscalização  da
implementação dessa matriz

6. Elaboração  de  manual  específico  acerca  do  controle  externo  da  atividade
ostensiva da policia militar;

7. Comunicação ao MP acerca da instauração e do resultado das sindicâncias, no
âmbito  das  polícias  militares,  a  exemplo  do  que  ocorre  no  Estado  do  Rio
Grande do Sul. O mesmo há de ser feito em relação às Forças Armadas;

8. Transmitir a todos os órgãos do MP, a boa prática adotada no Estado de Goiás
(Norma de Ação), acerca da remoção de vítimas de confronto com a polícia;

9. No  exercício  do  controle  externo  da  atividade  policial  militar  estadual  e
federal, atentar para as condições de trabalho dos respectivos militares.

Cogitou-se  a  alteração  da  Resolução  nº  20/2007,  para  ampliar  a  alteração
trazida pela Resolução nº 65/2011, a fim de que o membro com atribuição para o
controle externo também possa atuar em litisconsórcio com membros de outro MP, ou
em conjunto com membros do mesmo MP, no ICP e na ACP por improbidade.

Cogitou-se  a  alteração  da  Resolução  nº  20/2007,  para  ampliar  a  alteração
trazida pela Resolução nº 65/2011, a fim de que o membro com atribuição para o
controle externo, caso não seja promotor natural para a ação penal, também possa
atuar em litisconsórcio com membros de outro MP, ou em conjunto com membros do
mesmo MP em procedimentos e ações penais.

Sugeriu-se que o Manual Nacional do Controle Externo da atividade Policial
do CNPG seja citado pelo CNMP como referência para o desempenho da atividade
de controle externo pelos MPs.
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Considerando que a FNSP vem exercendo atividade de polícia ostensiva sem
que haja controle externo legalmente atribuído a nenhum ramo do MP, foi sugerido
que o CNMP crie um grupo de trabalho voltado à regulamentação do controle externo
da FNSP,  até  que seja  judicialmente  definida  a  sua situação jurídica (existe  ACP
pleiteando  a  extinção  da  FNSP em  curso  perante  o  TRF1  –  processo  nº  685-
64.2009.4.01.3900).   A esta  comissão  também  caberia  analisar  a  viabilidade  de
provocar as instâncias internacionais acerca do tema.

Todos os itens acima foram aprovados à  unanimidade,  à  exceção do acima
referido, em que a aprovação deu-se por maioria.


