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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

2A CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO (MATÉRIA CRIMINAL E CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL)

ATA DA 065ª SESSÃO DE COORDENAÇÃO 

Local e data:  Brasília (DF), 10 de junho de 2013.
Início e término: Das 15h30 às 18h00.

Aos dez dias do mês de junho de 2013, em sessão realizada na Sala de Reuniões, presentes o 
titular Subprocurador-Geral da República  Dr. Oswaldo José Barbosa Silva e os suplentes procurador 
Regional da República da 1ª Região Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelhoe Dra. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal  
deliberou sobre os seguintes temas: 

1. Reunião do Grupo de Trabalho do Controle Externo da Atividade Policial
Integrantes presentes:  Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, Procuradora Regional da 
República da 3ª Região; Dr. Daniel de Resende Salgado, da Procuradoria da República em 
Goiás; Dr. Daniel Ricken, da Procuradoria da República no Município de Tubarão/SC.
Assuntos  tratados:  prestação  de  contas  do  GTCEAP ora  findo  e  apresentação  da 
Ferramenta de Inspeção de Inquéritos Policiais.
Dr. Daniel  Salgado:  informou que achou bastante  produtiva a  gestão coordenada pela Dr. 
Luiza  Cristina,  tendo  agregou  ao  “Roteiro  de  Atuação  –  Controle  Externo  da  Atividade  
Policial” outros capítulos, colocando alienação antecipada de bens, …, 
Recebeu o  prêmio  República  pelo  “Roteiro  de  Atuação –  Controle  Externo  da  Atividade 
Policial”
Apresentou à ESMPU dois cursos, um para membros e outro para servidores. Os Cursos para  
já está agregados ao programa da Escola.
Apresentou projeto à ESMPU para aferir a qualidade dos inquéritos policiais.
Comentou sobre  o  trabalho  “O Inquérito  Policial  –  Pesquisa  Empírica”,  coordenada  pelo  
sociólogo Michel Misse, de caráter qualitativo. Existe uma pesquisa sobre a qualidade do ipl,  
cujas conclusões são as mesmas dos membros que trabalham quotidianamente com inquéritos.  
Há proposta de realização de algo semelhante em nível federal.
Dra. Luiza Cristina:  disse que o Dr. Gurgel  afirmou que só depende de provocação da 2ª 
Câmara.
Dr. Oswaldo: chegando aqui a gente resolve.
Tentou-se  criar  uma  doutrina  sobre  o  controle  externo  da  atividade  policial.  Está  sendo 
lançado um livro sobre o tema, escrito por membros que trabalham com ipl e pelos membros 
da presente composição do GCEAP. O trabalho tem natureza doutrinária. Tem apresentação  
da 
Definidas metas nos dois encontros temáticos. O GT passou a acompanhar as metas sugeridas.
Houve  aprimoramento  do  site,  que  antes  era  mais  apresentativo  e  agora  é  também 
operacional, inclusive apresentando exemplos de boas práticas. A ideia é que no site também 
seja disseminada doutrina, e que os colegas compartilhem experiências. Deu como exemplo: a 
Polícia Federal não queria informar ao MP o nº de viaturas, GO e BA, que negou alegando 
não ser controle externo da atividade policial. Foi encaminhado ofício informando que se não 
fosse informado, seria pedida a alienação antecipada dos veículos em poder do DPF.
Dra.  Luiza  Cristina:  informou  os  nomes  da  composição  da  Comissão  Permanente  de 
Assessoramento do Controle Externo da Atividade Policial.
Criado verbete na Wikipedia sobre controle externo da atividade policial.
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Modernização da  Resolução 127,  que  foi  apresentada  ao CSMPF,  com nova modificação 
ainda não encaminhada.
Houve  deliberações,  como  por  exemplo,  estrutura  de  apoio  ao  CEAP,  tendo  a  2ª  CCR 
encampado a ideia e oficiado a todos os proc-chefes, outra a sugestão de recomendação sobre  
fiança, que foi exepdida como sugestão, por meio de ofício, e que está no site do GT. Outra 
sobre prisões em flagrante, cobversão prisão em flagrante em prisão preventiva, de modo que  
a  polícia  instruísse  melhor  os  comunicados  de  prisão  em flagrante,  e  inspeção em armas  
históricas.
Foi assinado Termo de Cooperação Técnica com a CGU para fornecimento de PAD.
Oswaldo: Portaria ou Resolução Coger,...
Dra Luiz: de não instarar proced de crimes contra a ordem tributária, tendo sido devolvida por  
ser muito abrangente.
oswaldo: preocupação com as resoluções 1 e 2
luiza cristina comentou sobre a situação em andamento na justiça sobre a resistência da PF em 
relação ao controle externo da atividade policial.
oswaldo havia coisas absurdas na resolução
luiza resistência maior em PAD e agora em relat de inteligencia
daniel salgado procurar não judicializar com base em força de prerrogativas. quando houver 
um caso  concreto  aí  judicializar.  Outras,  a  parte  da  inteligência  policial,  nós  ainda  não  
sabemos  a  que  podemos  ou  não  ater  acesso.  conciliar  o  acesso  à  informação  com  a 
sigilosidade  da  informação.  um colega  trabalhando  num caso  específico,  muito  sigiloso,  
comentou com a esposa, que comentou com a esposa dom outro, resultando em problema 
doméstico no segundo casal. nocaso perdeu-se o controle da informação. Pretendeu-se fazer 
reunião com a AGU sobre o controle externo, sobre a investigação direta, mas se desistiu,  
porque não ia dar em nada. a coisa da CGU evoluiu melhor.
Luiza preciso de decreto presidencial fazendo o MP parte da comunidade de inteligência.
Salgado é preciso discutir de forma mais aprofundada a questão do acesso à informação de  
inteligência.
oswaldo:  leu  e-mail da  dra  rquel  informando  que  mandará  preparar  os  ofícios  para 
autorização e convite para realização do evento, com total de 30 participantes.
os  presentes  ficaram a  discutir  sobre  o  evento,  quem deve  participar,  onde  realizar  etc.  
oswaldo disse que no I Encontro da 1ª Região não foram membros do DF e de GO.Dra. Luiza  
sugeriu que o evento fosse  na escola.  Os presentes  acabaram por  concordar  que seria  na  
escola. Fechou-se na data na quinta-feira, dia 20 para realização do evento.
salgado:  questão  da  fiscalização  do  guardião  ainda  não  definida;  questões  atípicas,  não  
investigatórias,  como  emissão  de  passaporte,  controle  de  armas  etc.  se  estariam ou  não 
sujeitas ao controle externo da atividade policial.
ricken tem do lado do MPF o cara que desenvolveu o guardião
luiza cfistina o controle externo da força nacional é do MPF.
oswaldo pergunout a quem seriam encaminhados os presos da força nacional.
luiza cristina fez explanação sobre o funcionamento da Força Nacional, que encaminha todas 
as  informações  ao  MPF,  e  sobre  as  Forças  Armadas  trabalhando  na  atividade  policial.  
Comentou também sobre a inclusão na Lei Complementar dos militares que …
salgado cada GEAP escolhe os componentes de acordo com critérios diversos, e o GTCEAP 
pretende uniformizar os critérios dessa escolha. o colega encaminha todos os ofícios a policia  
para  realização  do  contro  externo  e  o  delegado  se  nega  a  fornecer  essas  ou  aquelas  
informações alegando não se tratarem de atividades policiais, mas meramente administrativas.  
Isso porque há situações que o membro nem sabe porque está pedindo a informação. Não  
pedir só porque é prerrogativa do MP.
oswaldo: como está a relação do GTCEAP com o GCEAP.
salgado; está ótima.
salgado e luiza: em reposta a oswaldo: no que se refere aos novatos, já há módulo no curso de 
iniciação e vitaliciamento,
salgado  nos  encontros,  nos  cursos,  a  ideia  e  sempre  trabalhar  em  rede,  o  colega  tem 
reposnabilidade sobre a estrategia que usar
oswaldo a ideia da camara e controle semestral ou anual?
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salgado não há estabelecimento de periodicidae. o mario achou que devria seer anual,  ele  
salgado,  acha  que  deveria  ser  semestral.  o  mp  estadual  e  outros  acha  que  deveria  ser  
trimestral, isso no controle concentrado. o hábito é fazer uma vez por ano.
oswaldo: ordinário anual, extraordinário, feito por provocaão e o difusom, feito no dia a dia.
salgado: a norma do CSMPF diza que tem ser periódico.
crisitna:  há  situações  em  que  algumas  coisas  estão  bem,  como  nos  ipl,  e3nquanto  na  
alientação antecipda de bens ou nos mandados de prisão está péssiomo.
oswaldo:  o  modus  operandi  do  controle  concentrando  permite  a  geração  de  estatísticas  
qualitativas e quantitativas?
salgado e cristina: ainda não.
cristina:  esclareceu  como  está  sendo  feito  atualmente  o  tabalho  de  controle  externo  da  
atividae policial. em termos qualitiativos ainda não tem como fazer, mas o momento é agora.
salgado foi  feito levantamento que permitiu se chegar ao valor do que foi  arrecadado em 
alientação antecipada de aveículos. pela justiça cheou-se ao valor de R$ 1.200.000,00. por  
último falou na ferramenta desenvolvida pelo ricken e outros
os presntes comunicaram que a faerramenta se comunica com o Sistema Único.
salgado foi feito teste em goiania e constatou que ela é sencacional.
salgado informou a oswaldo que o relatório de encerramento do GT virá por escrito à cãmara.
ricken  apresentou  a  ferramenta  de  inspeção  de  ipl.  antes,  comentou  sobre  os  problemas 
ocorridos durante o desenvolvimento da ferramenta, em termos de participação de servidores  
e  outras  questões.  evitou-se  o nome sistema,  ela  pode ser  alterada  por  qualquer  um com 
facilidade.  o  ideal  da  inspeção seria  na  mesma época  da  inspeção da  vara,  por  conta  da 
suspensão dos prazos.
vilhena fez comentários sobre ser mais fácil com poucas varas do que com muitas.
ricken em joaçaba foi feita inspeção em 50 ipl, feito com 4 servidores, em duas tardes, cerca  
de 15 horas, sendo que três dos servidores nunca tinha tido contato com a ferramenta. está  
disponível  na  intranet  da  PE/PE.  não  depende  do  único,  mas  se  comunica  com ele.  há  
necessidade de número na justiça.
os presentes discutiram a questão  do número do ipl na justiça.
ricken exemplificou com caso de inspenção na PRM Joaçaba/SC.
Durante  a  exposição os  persentes  fizeram questionamentos,  discussões  e deram sugestões  
para aprimoramento da ferramenta.
oswaldo perguntou sobre se há relógio interno para medida de tempos de trâmite.
ricken disse que se não tiver é fácil colocar.
Após apresentado para os membros da 2ª Câmara, a ferramenta foi apresentada à senhora Josi 
Caixeta Calazans, Secretária Jurídica e de Documentação da Procuradoria Geral da 
República (SEJUD/PGR) e para o senhor Tiago Moronte, Subsecretário de Sistemas 
Corporativos, da Secretaria de Tecnologia da Informação (SUBSC/STI/PGR).
A apresentação foi encerrada às 18:22 horas.

Brasília-DF, 10 de junho de 2013.

Oswaldo José Barbosa Silva 
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Subprocurador-Geral da República
Titular

Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Procurador Regional da República da 1ª Região

Suplente

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Procuradora Regional da República da 3ª Região

Suplente
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