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Caro leitor,

A 8º edição da revista Fato Típico aborda a
incipiente e ainda polêmica atribuição
constitucional conferida ao Ministério

Público de exercer o controle externo da atividade
policial, nos termos do artigo 129, inciso VII. A
redemocratização no Brasil trouxe a possibilidade
de que as instituições tivessem sua atividade
fiscalizada tanto internamente, por meio de suas
corregedorias ou controladorias, quanto
externamente, por outros órgãos definidos em lei,
como os tribunais de contas e o próprio parquet.
As forças policiais, em especial por serem o braço
armado do Estado, não poderiam ficar imunes a
esse amplo sistema de controle dos excessos ou
das omissões.

A revista se preocupou em colher opiniões de
profissionais envolvidos diretamente com a
persecução criminal, desde a etapa da apuração
do crime, passando por seu processamento e
julgamento, a fim de promover um debate
democrático e multiocular. Fez incluir,  em uma
única entrevista, a procuradora regional da
República da 3ª Região (PRR3) e coordenadora
do Grupo de Trabalho do Ministério Público
Federal (MPF) sobre Controle Externo da
Atividade Policial, Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen, o presidente do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região (TRF1), desembargador
Olindo Menezes e o presidente em exercício da
Associação Nacional dos Delegados de Polícia
Federal (ADPF), Bolivar Steinmetz.

A Procuradora e o Desembargador entendem que,
tanto a Lei Complementar nº 75/93 (Estatuto do
Ministério Público da União), quanto a Constituição
Federal, atribuem ao parquet a função de definir
o controle da atividade policial, fornecendo-lhe
vetores interpretativos/normativos que criaram um
parâmetro seguro para o estabelecimento de
regras ao modus operandi dos agentes, não
havendo que se falar em ingerência ou invasão
na esfera da polícia.

Nessa linha, o Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP), por meio da Resolução nº 20/
2007, que regulamenta o controle externo da
atividade policial, buscou definir um padrão
normativo para atuação do órgão ministerial, ao
estabelecer os limites e o alcance do controle
externo, de modo a trazer mais higidez e clareza
na realização desse procedimento, o que também
conferiu mais segurança ao órgão controlado.

As renitências ao exercício do controle externo
feito pelo Ministério Público, existentes em
parcelas das forças policiais, seriam decorrentes,
segundo Bolivar Steinmetz, entre outros motivos,
porque o MPF atuaria de maneira discricionária
nas diversas regiões do país, bem como em razão
de que o Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP), ao aprovar a Resolução nº 20/2007, teria
disposto sobre obrigações não previstas em lei.

Ocorre que o Ministério Público, como titular da
ação penal (art. 129, I, da Constituição Federal),
deve primar pela excelência do trabalho policial,
observando a proteção de direitos e de garantias
fundamentais, com o escopo de aumentar a
eficiência e o sucesso da futura ação penal. Este
aprimoramento, impulsionado e fiscalizado por
uma vertente do controle externo, visa, ao cabo, à
defesa legítima do próprio cidadão e, em última
escala, da sociedade, haja vista que as condutas
criminosas cometidas serão mais bem enfrentadas
e, em consequência, punidas.

Os membros do parquet, por estarem imunes a
ingerências e sob a guarda da independência
funcional, estão aptos a realizar esta tarefa que
lhes foi incumbida pela Constituição Federal. A
revista Fato Típico pretende fomentar e fazer
parte deste debate, entendido como essencial para
a consolidação de um Estado que busca a
eficiência em suas ações e a concretização dos
direitos fundamentais.

Marcelo Proto

Editorial
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Julya SottoSálua Omais

Da notícia de um crime à sentença, os
caminhos para oferecer uma resposta à
sociedade perpassam pelo trabalho da

Polícia, do Ministério Público (MP) e da Justiça.
Os esforços dessas três instituições são
fundamentais para a consolidação do Estado
Democrático de Direito. Contudo, nem sempre a
relação entre os órgãos de persecução é
harmônica, principalmente quando envolve
situações polêmicas, como o controle externo da
atividade policial.

Com o objetivo de fomentar o debate sobre o tema,
a revista Fato Típico convidou um representante
de cada instituição. A íntegra do material pode
ser conferida no site da publicação
(www.prgo.mpf.gov.br/fato_tipico).

Nesta versão editada, destacamos as principais
respostas apresentadas pela procuradora regional
da República em São Paulo e coordenadora do
Grupo de Trabalho do Ministério Público Federal
(MPF) sobre Controle Externo da Atividade
Policial, Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, pelo
presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região (TRF1), desembargador federal Olindo
Menezes, e pelo presidente em exercício da
Associação Nacional dos Delegados da Polícia
Federal, Bolivar Steinmetz. Confira:

Por que a atividade da Polícia Federal precisa
de um controle externo?
Luiza Cristina (MPF) – O modelo constitucional
brasileiro de 1988 atribuiu ao MP, entre as suas
atividades, o controle externo da atividade policial
(artigo 129, inciso VII). A atuação principal da
polícia, ou seja, a colheita de provas de ilícitos de

natureza criminal, destina-se ao MP, que é a
instituição que detém o poder-dever de propor a
ação penal. O controle da atividade policial, quer
no caso concreto, quer difusamente, ou seja,
quanto ao exercício da atividade de todo o corpo
policial, deve ser feito por aqueles a quem se destina
a prova produzida nas investigações. Lembrando
também que nenhuma instituição que detém a
prerrogativa de uso de armas pode ficar sem um
efetivo controle.

Bolivar Steinmetz (PF) – A fiscalização das
atividades de todo e qualquer órgão, instituição ou
entidade pública mediante sistemas de controle
externo e interno é constitucional. Trata-se de uma
consequência natural do princípio republicano e
própria do Estado Democrático de Direito.

Como a sociedade pode se beneficiar com o
controle externo da polícia?
Luiza Cristina (MPF) – O adequado exercício da
atividade policial interessa a toda a sociedade, pois
as investigações devem ser feitas em tempo
razoável, com elementos suficientes para o rápido
deslinde da questão, quer para que se possa dar
início a ação penal, quer para se requerer o
arquivamento. O controle externo da atividade
policial colabora para que a prova seja colhida de
forma lícita, protege a atividade policial de assédio
de terceiros interessados em desvirtuá-la e traz
responsabilidade para o membro do MP que deve
acompanhar, de perto, as diligências que estão
sendo realizadas. O controle externo deve atentar
também para o respeito dos investigados, das
vítimas e testemunhas pela polícia.

Olindo Menezes (TRF) – A sociedade pode se
beneficiar com o controle externo da atividade
policial na medida em que ele puder representar
uma melhora na prestação dos serviços policiais,
especialmente no desenvolvimento de uma cultura
de respeito aos princípios constitucionais nas

Diálogo entre as
instituições

Diálogo entre as
instituições

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen

Bolivar Steinmetz

Olindo Menezes

Entrevistas



Fato Típico - jul/set 2011 5

atividades policiais. Não se pode generalizar, mas
o fato é que em muitos lugares, inclusive em
capitais, as pessoas ainda têm medo de
comparecer a uma delegacia.

O Ministério Público Federal é hoje
qualificado para exercer essa função?
Olindo Menezes (TRF) – Qualificado é, sem
nenhuma dúvida. Os integrantes do MPF estão
hoje entre os melhores quadros jurídicos do país.
A questão é como é feito o controle. Se o MPF se
estruturar para exercer o controle externo da
atividade policial de modo mais sistemático e
efetivo, a partir de determinados vetores, com uma
capilaridade nacional que siga planejamento, de
forma institucional e profissional, sem impulso ou
apelo midiático, para que o delegado ou o agente
de polícia não veja o procurador da República
como um inimigo, estará sem
dúvida no caminho certo. Isso não
ocorrerá se o fizer de forma apenas
pontual e seletiva, destacando os
casos de repercussão política e de
mídia, como se estivesse querendo
dar uma lição aos delegados de
Polícia Federal.

Bolivar Steinmetz (PF) – São
muitas, variadas e complexas as
funções institucionais do MPF.
Ademais, conforme a região e as
peculiaridades locais, há diversas realidades
administrativas vividas pelo MPF. Com certeza,
essa função é exercida com mais ou menos
qualidade a depender dessas condicionantes.
Outra dificuldade, talvez, seja a pouca convivência
do MPF com a cultura do sistema republicano de
controles. O próprio CNMP e as Câmaras
Revisoras do MPF têm manifestado preocupação
com as resistências internas à fiscalização da
atuação dos membros.

Em quais aspectos o controle externo
exercido pelo MPF pode contribuir para
melhorar a persecução penal?
Olindo Menezes (TRF) –  Na medida em que
possa melhorar a atividade pré-processual de
apuração dos delitos, evitando eventuais
interferências políticas nas atividades policiais,

levando o delegado e os agentes a atuarem com
independência funcional, de modo que a sociedade
veja que os que cometem crimes possam ser
processados, julgados e, sendo o caso, condenados
e punidos. É muito importante, também, que a
atividade policial — e, por consequência, a
persecução penal — tenha foco. Quem sabe o
controle externo exercido pelo MPF possa, em
médio e longo prazo, dar mais qualidade à
investigação e propiciar uma melhora na
persecução penal, que, é bom destacar, passa por
denúncias mais técnicas e enxutas. Estamos na
era das “denúncias-livro”, enormes, repletas de
dados desnecessários, como se quisessem
impressionar  pelo tamanho, tornando um tormento
para o juiz até mesmo a tarefa mais elementar de
um início de interrogatório, de dar conhecimento
ao denunciado do inteiro teor da acusação.

Quais desafios o MPF tem
enfrentado para realizar o
controle da atividade policial?
Bolivar Steinmetz (PF) – Os
desafios são de natureza estrutural
e cultural. Com relação ao primeiro,
é fato que a organização do MPF
não é suficiente por si só para atender
satisfatoriamente ao leque de
funções institucionais que abraçou a
partir da Constituição de 1988. Sobre

a questão cultural, cabe aqui uma reflexão. Por
que o controle externo e interno do TCU e da
CGU não enfrenta os mesmos desafios? Eles
ocorrem de forma natural, sem maiores conflitos.
Quem sabe MPF e Polícia pudessem refletir
conjuntamente a esse respeito.

Luiza Cristina (MPF) –  Creio que o maior desafio
é criar um canal de comunicação com os órgãos
de direção da Polícia Federal para que se
compreenda que o inquérito policial não é um fim
em si mesmo, mas um caderno de colheita de
provas, dirigido ao MP que tem a missão
constitucional de traduzir essas provas em
denúncia, sendo certo que se parte das provas
deverá ser reproduzida em juízo, outras, como
perícias, serão aquelas realizadas pela Polícia
Federal (PF). Uma prova ruim produzida na fase

“O adequado
exercício da

atividade policial
interessa a toda

a sociedade”
Luiza

Frischeisen
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policial é quase um caminho certo para uma má
instrução processual. Por outro lado, Corregedoria
de Polícia não é órgão consultivo para dizer se
existe ou não justa causa para a investigação. É
preciso sentar e conversar sobre pareceres que
estão sendo produzidos pela Corregedoria/PF e
que atrasam o início da investigação ou até mesmo
o encerramento dela.

Olindo Menezes (TRF) –  Suponho que uma das
grandes dificuldades seja justamente a que decorre
da quebra de paradigma, vencendo as dificuldades
culturais de que o controle externo tem algo de
uma interferência indevida na atividade policial.
Criar uma mentalidade entre os agentes públicos
da atividade policial, de que é benfazejo e
institucional o controle externo do MPF, quiçá seja
o grande desafio e a grande dificuldade, que
poderão aos poucos ser superados.

Qual o limiar entre o controle externo e a
intervenção na atividade administrativa do
órgão policial?
Olindo Menezes (TRF) –  O controle externo,
como diz o nome, significa uma fiscalização da
atuação de um órgão por parte de uma instância
exterior à sua composição, alheia à sua estrutura,
o que traz a visão de alguém de fora, muitas vezes
de formação diferenciada, que certamente nem
sempre coincide com a visão de quem vê por

dentro, preso ao tecido funcional do órgão e refém
de uma leitura que disso decorre. O controle
externo não afeta, em princípio, pelo menos de
forma sistêmica, o funcionamento estrutural do
órgão policial, diversamente da intervenção, que
afeta a sua autonomia e imprime novas visões
funcionais. Intervenção soa como uma capitis
diminutio, como algo punitivo e detrimentoso,
como uma interferência indevida no órgão. Na
minha visão, “controle externo”  nada tem a ver
com “intervenção.”

O controle externo exercido pelo MPF é
questionado por entidades de delegados, sob
o argumento de que o órgão não tem
atribuição para definir como esse controle
será feito. O senhor (ou  a senhora) concorda
com essa posição?
Olindo Menezes (TRF) – Não concordo. A
Constituição lista, entre as atribuições institucionais
do MP, o exercício do controle externo da atividade
policial, na forma da lei complementar. Se a
Constituição confere uma atribuição ao MP, não
será dado dizer, sem errar, que isso não existe.
Por sua vez, a Lei Complementar nº 75/93, ao
tratar do assunto, arrola como vetores do controle
externo, entre outros, o respeito aos direitos
fundamentais, aos objetivos fundamentais da
República, a preservação da ordem pública, da

 Luiza Cristina Fonseca
Frischeisen
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Um roteiro digno do cinema de Francis Ford
Coppola: de dentro do presídio, um detento
comanda uma das maiores quadrilhas

especializadas em tráfico internacional de drogas
do Brasil. Com maestria, o presidiário supera
forças policiais e consegue administrar uma equipe
formada por 35 pessoas, todas elas organizadas
em um esquema que trazia cocaína da Colômbia
e da Bolívia e a revendia para outros países e
estados brasileiros. Entretanto, o que parece ser
ficção não é. Ao longo de quatro anos, essa
organização, de fato, existiu e, após anos de
investigação, foi desmantelada em uma operação
conjunta do Ministério Público Federal em Goiás
(MPF/GO) e da Polícia Federal (PF).

Leonardo Dias de Mendonça é o personagem
principal dessa história real. De meados de 2006
até outubro de 2009, ele – que estava preso no
Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia (GO)
– comandou essa associação para o tráfico de
drogas. Denunciada pelo MPF/GO em dezembro
de 2009, a quadrilha foi condenada pela Justiça
Federal em 29 de julho de 2010.

Como Leonardo Dias conseguiu comandar essa
“macro-organização” criminosa? Como agia cada
um dos envolvidos nesse esquema? Quais
elementos foram necessários para derrubar essa
organização? Por que o estado de Goiás foi o
palco onde atuou um dos maiores narcotraficantes
do país? As respostas a estas questões passam
por um processo judicial de mais de 520 páginas
que levou três anos para ser concluído.

O desbaratamento desse esquema só foi possível
devido à utilização de técnicas especiais de
investigação autorizadas pelo juízo da 11ª Vara
Federal. A partir daí, o MPF/GO pôde reunir
elementos que comprovaram a atuação desse
grupo criminoso que agiu no estado de Goiás.

Um dos fatores que mais contribuiu para facilitar
a ação dessa quadrilha foi o uso de aparelhos

celulares dentro do presídio. Segundo as
investigações, em apenas 3 anos – enquanto
estava detido na Penitenciária Estadual Odenir
Guimarães –, Leonardo Dias de Mendonça trocou
de celulares por, pelo menos, 50 vezes. Tal medida
era adotada com o objetivo de despistar o trabalho
policial. Além disso, os presos chegaram a utilizar
telefones públicos instalados no próprio presídio.

Outro aspecto que viabilizou o empreendimento
de tal esquema criminoso foi a relação estabelecida
entre determinados detentos com alguns agentes
penitenciários do Complexo Prisional de Aparecida
de Goiânia. “A organização criminosa somente
conseguiu manter tal logística de comunicação
infiltrando-se, de forma estável, na administração
carcerária goiana”, explica a peça acusatória.

Segundo os procuradores da República, Leonardo
Dias e outros três presos obtinham facilidades
“incomuns” na manutenção de diálogos com
pessoas externas à prisão. Essa relação só foi
possível porque os presos do regime fechado
obtiveram o apoio de um dos agentes de segurança
prisional do Complexo. Mádson Machado
Milhomen, que era diretor da penitenciária, permitiu
que Leonardo Dias e demais presos executassem,
dentro do presídio, uma espécie de “empresa de
call center”. Além disso, Mádson Machado
repassava cartas com orientações e estratégias
de ação a outros membros da organização.

Um outro grupo que também atuava no tráfico
internacional de drogas se associou ao bando de
Leonardo Dias. A quadrilha chefiada por Emílio
Teixeira Campos mantinha contato com o grupo
formado por Leonardo Dias. Ambos atuavam, nas
negociações do tráfico, lavando dinheiro e
conferindo apoio logístico a membros da outra
quadrilha. Por suas atuações, Emílio Teixeira veio
a se tornar um “megatraficante”, maior, inclusive,
que o próprio Leonardo Dias.

Para manter um esquema criminoso tão complexo
e tão duradouro, todos os envolvidos
desenvolveram técnicas de “contra-inteligência”.
Nas conversas que mantinham com pessoas de
fora do presídio, os detentos utilizavam uma
linguagem cifrada. Nos áudios gravados, é possível
encontrar uma série de termos metafóricos (para
referir-se à cocaína, falavam “motores”,
“bezerros”, “cacau”, “cadeiras”, “queijos” etc.).
Nos diálogos, os membros tomavam o cuidado de
resguardar contatos pessoais e detalhes decisivos

incolumidade das pessoas e do patrimônio público,
a prevenção e correção da ilegalidade ou de abuso
de poder e a indisponibilidade da persecução penal
(art. 3º). Estabelece, ainda, que o controle pode
ser feito por medidas judiciais e extrajudiciais,
podendo o órgão do MPF ter livre acesso aos
estabelecimentos policiais e prisionais, aos
documentos relativos à atividade-fim policial,
representar à autoridade competente para as
providências que entender necessárias, requisitar
a abertura de inquérito policial em casos de
omissão ou de fato ilícito cometido no exercício
da atividade policial etc (art. 9º). Na perspectiva
do respeito aos direitos fundamentais, uma
sugestão, de lege ferenda, seria que todas as
operações policiais de rua, em que ocorrem tantas
arbitrariedades, fossem documentadas em áudio
e vídeo para posterior conferência pelas
corregedorias policiais e, sendo o caso, pelo MP.
Nessa mesma linha, uma excelente medida, a
cargo do MP, seria a vedação da exposição pública
dos investigados, para fotografias da imprensa, o
que atenta contra a Constituição (art. 1º, III e 5º,
II, III, XLIX).

Bolivar Steinmetz (PF) – O controle externo da
atividade policial é uma função institucional
prevista constitucionalmente e regulamentada na
forma de lei complementar. O que os delegados
discordam são daqueles entendimentos de parcela
do MPF que interpreta a Constituição e a lei
conforme sua conveniência e discricionariedade.
Não pode o controle externo ser exercido de forma
diferente a depender da localidade ou região do
Brasil. Discordamos ainda da usurpação da função
legislativa pelo CNMP nessa matéria. Não pode
resolução administrativa de colegiado (CNMP),
prevista constitucionalmente para o controle do
MP, criar, além do previsto em legislação,
obrigações no âmbito de órgãos policiais
subordinados ao Poder Executivo.

Luiza Cristina (MPF) – O controle externo da
atividade policial está previsto na CF desde 1988
e, no âmbito do MPF, ainda na Lei Complementar
nº 75/93. O CNMP, criado com a emenda n° 45/
2004, expediu resolução sobre o controle externo
da atividade policial e o CSMPF também o fez.

Parece-me constitucional, legal e adequado que o
CNMP tenha pretendido delinear as regras gerais
de atuação dos MPs no controle externo e o
CSMPF tenha feito o mesmo para o MPF. Isso
beneficia todos, inclusive, os integrantes das
polícias, que podem saber como o controle externo
será exercido. É bom que se diga, que, no dia a
dia, os delegados e agentes da Polícia Federal não
se opõem, na maior parte das vezes, à fiscalização
de unidades das referidas instituições e que
recomendações do MPF têm sido atendidas. Os
casos de resistência são objeto de reuniões
específicas ou “judicialização”, quando o MPF
demonstra o prejuízo causado.

Deveria o MP continuar a exercer o controle
externo da atividade policial?
Olindo Menezes (TRF) –  Sim. Não há por que
abdicar de uma atribuição que vem diretamente
da Constituição. Ela precisa ser consolidada, e isso
implica meios materiais e humanos, sempre
escassos. A despeito das resistências, que são
naturais em todas as mudanças que quebram um
paradigma, o controle externo da atividade policial
pode e deve ser feito, mas, como já dito, de forma
pontualmente  institucional, não passando a visão
equivocada de interferência indevida, e abstendo-
se de atuações midiáticas, de todo daninhas aos
interesses da justiça. Há também problemas
derivados das chamadas hierarquias imperfeitas,
na atividade policial e mesmo no MP, que, por uma

Bolivar Steinmetz
“Trata-se (controle externo)

de uma consequência natural
do princípio republicano e do
próprio Estado Democrático

de Direito”
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preferência ideológica ou doutrinária, ou mesmo
por disfunção funcional, não raro se opõem às
diretrizes oficiais de condução de um trabalho, de
uma investigação ou de uma operação, e que
boicotam certas linhas de investigação, ou mesmo
divulgam dados sigilosos, causando prejuízos
irreversíveis à honra dos investigados.

Bolivar Steinmetz (PF) – A PF já está acostumada
com o sistema de controles. Se a nossa atuação já
sofre controle pela advocacia, pela mídia, pelo
Judiciário, além da fiscalização da corregedoria,
do Ministério da Justiça, TCU e CGU, não vejo
razão para não ter o controle pelo MPF.

O controle pelos procuradores da República
também é questionado no que diz respeito ao
“método” de trabalho, tendo em vista a
realização de visitas às delegacias. Nesse
caso, argumentam, estaria sendo realizado um
controle interno e não externo da atividade
policial. Qual sua opinião sobre essa crítica?
Que forma de controle seria ideal?
Luiza Cristina (MPF) – O MPF vem aprimorando
a forma de controle. Além do manual de controle
externo, estão sendo aprimorados formulários de
inspeção. A visita às delegacias para verificar se
os inquéritos estão sendo instaurados, se estão
tendo andamento, se diligências solicitadas foram
dentro de IPLs devidamente instaurados, se os
bens apreendidos tiveram o destino  correto e/ou
estão armazenados adequadamente, tudo isso
caracteriza controle externo da atividade policial.

Bolivar Steinmetz (PF) – Creio que a premissa
fundamental é o respeito entre as instituições. Se
o controle externo da atividade policial requer uma
maior regulamentação sobre o “método” de
trabalho, que ambas as instituições de comum
acordo disciplinem a questão. Tenhamos como
parâmetros a metodologia e os limites do TCU e
da CGU no exercício de suas atribuições. Por fim,
não é possível a normatização unilateral da matéria.

Qual a sua opinião sobre a criação do
Conselho Nacional de Polícia?
Luiza Cristina (MPF) – O MPF é contrário ao
Conselho Nacional de Polícia. As polícias fazem
parte do Poder Executivo e são controladas por

seus órgãos internos e pelo MP, instituição
constitucional autônoma. O controle externo, no
modelo instituído pela emenda 45/2004 para o
Poder Judiciário e para o MP, existe exatamente
em razão das características destas instituições,
características que não são compartilhadas pela
Polícia. O MP é a instituição integrante do sistema
de justiça criminal a  qual se destinam as provas
colhidas pela polícia, é quem postula em nome do
Estado, em juízo, no âmbito do processo penal,
portanto, o controle  externo da atividade policial
deve ser exercido pelo MP, como estabelecido pela
Constituição de 1988.

Bolivar Steinmetz (PF) – Essa concepção de
conselhos nacionais que o Brasil passou a adotar
com a reforma do Judiciário tem a ver com a idéia
republicana. O CNJ e o CNMP surgem com a
clareza de que é preciso mais transparência e
controle social daquelas funções essenciais ao
Estado Democrático de Direito. É por isso que
hoje se fala também nos Conselhos Nacionais dos
Tribunais de Contas e da Polícia Judiciária.  A
criação de um Conselho, composto por diversos
segmentos da sociedade, está em sintonia com a
necessidade de controle social das polícias. As
regras por ele estabelecidas seriam de obediência
obrigatória pelas polícias judiciárias no tocante à
persecução penal e fiscalizadas pelas respectivas
corregedorias e MP. Esse é um caminho para
solucionar a polêmica da normatização unilateral
de uma instituição sobre outra. Além do que esse
colegiado poderia funcionar como um grande
observatório nacional da atividade de polícia
judiciária, mapeando deficiências e sugerindo
soluções aos órgãos competentes.

Olindo Menezes (TRF) –  Não tenho nenhuma
influência sobre o assunto, mas, de  toda forma,
não a vejo com bons olhos. Já temos as
corregedorias das polícias, que sempre atuam, e
o controle externo por parte do MP, que deve ser
aperfeiçoado e institucionalizado, e não eliminado
antes que possa dar os seus resultados. Conselhos
em demasia, sem que os existentes digam a que
vieram, soam como mais uma demonstração do
cacoete cultural do brasileiro, de tentar resolver
os problemas sociais criando mais leis.
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Grupo de Controle Externo da Atividade Policial do
MPF/GO atua para garantir legalidade e eficiência das

ações da Polícia Federal no Estado

Pela efetividade da
persecução penal
Pela efetividade da
persecução penal

Capa

Uma democracia incipiente e uma história
recente de ditadura são marcas do Estado
brasileiro as quais motivaram, entre outros

fatores, na Constituição de 1988 (artigo 129  VII),
a previsão do controle externo da atividade policial
pelo Ministério Público. No âmbito federal, em
Goiás, a Procuradoria da República criou o Grupo
de Controle Externo da Atividade Policial
(GCEAP) e estabeleceu um paradigma de
atuação alicerçado em três pilares: eficiência da
atividade da corporação, transparência das ações
policiais ao orgão de controle e neutralização à
violação (em sentido macro) dos direitos humanos.

Após trabalho motivado pela deficiência na
condução de alguns inquéritos policiais, o MPF/
GO fez, em documento recomendativo
encaminhado, em 30 de junho de 2011, ao
Superintendente da Polícia Federal em Goiás, um
diagnóstico do trabalho policial no Estado nos
últimos anos. O levantamento, assinado pelos
quatro procuradores da República que compõem
o GCEAP (leia  a matéria “O que é o GCEAP do
MPF/GO?” na página 12), não só aponta os
principais desafios da PF, como também mostra
alguns  caminhos a serem seguidos para se tentar
superar os problemas.

De acordo com o texto, a recomendação do MPF/
GO não é uma intervenção nas questões internas
da PF, uma vez que os problemas detectados
atingem a persecução penal, “mas, apenas,
ambiciona-se a constante busca de otimização e
de eficiência da atividade investigativa”.

Diagnóstico
Impulsionado pelo reiterado descumprimento ou
falta de celeridade nas diligências investigativas

requisitadas pelo Ministério Público Federal em
Goiás, sob a justificativa policial de ausência de
melhores condições de trabalho, o GCEAP iniciou
diversas inspeções à Superintendência da Polícia
Federal em Goiás, bem como às demais unidades
descentralizadas em Anápolis e Jataí. Essa
atuação revelou uma série de gargalos no trabalho
desenvolvido pela PF.

“As visitas tinham e tem um objetivo claro: verificar
se, deveras, a ausência de celeridade e ineficiência
em algumas investigações foram decorrentes da
leniência de alguns delegados ou se eram um
problema estrutural. Em outras palavras: se a
atividade de persecução, em seu viés de eficiência,
estava prejudicada por falta de condições materiais
ou se alguns não estavam querendo desenvolver
seu trabalho a contento”, explica o procurador da
República Daniel de Resende Salgado,
coordenador do GCEAP no estado e membro do
Grupo de Trabalho Nacional sobre o tema.

Para se ter uma ideia, em média, só um de cada
dez inquéritos abertos em Goiás, em âmbito
federal, teve, efetivamente, como resultado, a
denúncia dos investigados pelo MPF à Justiça
Federal. O aproveitamento do trabalho policial não
ultrapassou 25%. Com as inspeções nas
delegacias, detectou-se que os problemas vão
desde o número insuficiente de agentes para
desenvolver os trabalhos de forma célere e eficaz,
frota de veículos insuficiente, o que geraria a
necessidade de afetação provisória à autoridade
policial de veículos apreendidos, até inexistência
de controle de prazos prescricionais, que, se
existente, poderia orientar a prioridade nas
investigações policiais.



Fato Típico -  Goiânia, ano III, n° 8, jul/set 201110

Todos esses problemas, entre outros verificados
quanto ao acautelamento de armas, de munições,
de veículos e de entorpecentes, não apenas
prejudicam o trabalho policial como também
refletem na atuação dos procuradores da
República e, em última análise, na segurança dos
cidadãos, uma vez que bens mal acondicionados
e sem controle podem ser desviados e voltar às
mãos de criminosos.

A demora para instaurar um inquérito policial a
partir de notitias criminis foi outro problema
detectado pela ação do Grupo de Controle Externo
da Atividade Policial. A verificação dos arquivos
de investigações prioritárias apontou que
requisições antigas de instauração de inquérito
policial do próprio Ministério
Público Federal não haviam sido
cumpridas, bem como existia
ainda um grande número de
“investigações preliminares”
pendentes de instauração.

Para coletar informações sobre
esses dados, oficiou-se aos
chefes de todas as delegacias
da Polícia Federal do estado. As
especializadas deveriam
relacionar quais peças de
informação estavam arquivadas
apenas no âmbito policial a
partir de janeiro de 2009, bem
como os seus teores e métodos
usados para o arquivamento, quais as
“investigações preliminares” abertas de janeiro de
2009 em diante e o seu respectivo andamento. A
Polícia Federal foi solicitada a repassar ao
GCEAP se existiam “investigações preliminares”
em aberto, se havia requisições do Ministério
Público Federal pendentes de instauração, quais
investigações prioritárias estavam em curso e o
estágio em que se encontravam.

Com isso, vários expedientes foram encaminhados
ao MPF para exame. Diversos inquéritos foram
instaurados e as investigações preliminares foram
reduzidas a quase zero.

Recomendação
Diante do contexto, com o condão de se buscar

otimizar o trabalho policial, foram realizadas, no
fim de junho de 2011, reuniões institucionais entre
o GCEAP-MPF/GO e PF. No encontro, foram
apresentadas diversas propostas de melhoria à
atividade policial. Outro encontro já havia sido
realizado em julho de 2010. Durante três dias, o
GCEAP-MPF/GO e a PF se reuniram para
discutir o trabalho policial, ocasião em que foram
destacados os pontos mais problemáticos da
atuação no estado.

O Grupo de Controle Externo sugeriu uma
mudança na visão e na perspectiva do trabalho
policial, implementando, em conjunto com a polícia,
metas. Entre elas: as prioridades nas perícias,
projeção de término das investigações após

deflagração de operações
policiais, estabelecimento de
critérios objetivos na eleição de
prioridade das investigações e a
diminuição do prazo para a
instauração de inquéritos policiais.
O relacionamento da Polícia
Federal com outros órgãos
também necessitava ser
estreitado, por meio da maior
integração do trabalho.

Além disso, para o Grupo de
Controle Externo da Atividade
Policial, era preciso modificar o
sistema de avaliação e
mensuração do trabalho do

policial. Como o inquérito não pode ser visto como
um fim em si mesmo, mas uma forma de coleta
de dados ao Ministério Público Federal, em vez
de se basear em número de prisões, buscas,
apreensões ou relatórios, a mensuração deveria
ser pautada no número de investigações que
geraram denúncias, bem como em investigações
inatacáveis, em face da ausência de vícios formais
no trabalho policial.

Nas conclusões dos trabalhos, foi assinado um
termo de compromisso entre o MPF, representado
pelo Grupo de Controle Externo da Atividade
Policial, e a PF em Goiás. Estabeleceram-se
medidas específicas para a melhoria do trabalho
desenvolvido pela polícia, uma das importantes

Em média, só um
de cada dez

inquéritos abertos
em Goiás, em
âmbito federal,

terá, efetivamente,
como resultado, a

denúncia dos
investigados pelo

MPF
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A atuação para esvaziar pátios improvisados para acautelamento de veículos apreendidos em operações
policiais também foi priorizada pelo GCEAP-MPF/GO. Goiás obteve, com esse esforço, um avanço
significativo na destinação de veículos apreendidos pela PF, em situação de depreciação avançada, que
lotavam os estacionamentos da Conab (Setor Santa Genoveva) e da Funasa (Vila João Vaz), em Goiânia.
O problema emergiu após invadirem o pátio da Conab
e subtraírem drogas acondicionadas dentro do
estofamento de um caminhão apreendido, não
identificadas pela Polícia Federal.

Era terça-feira de carnaval de 2009. Três pessoas
armadas renderam o vigilante e se encaminharam
diretamente para o caminhão que estava no local há
mais de um ano, desde janeiro de 2008. Recebendo
informações pelo celular, os homens cortaram o
estofamento do veículo e retiraram vários pacotes que
seriam de pasta base de cocaína. Ao todo, levaram 30
kg da droga.

O crime, que à época chamou a atenção da mídia local,
teve resposta imediata do parquet federal em Goiás.
O MPF denunciou Eliesel Fleck Gomes e Marcelo
Rodrigues de Moraes pela prática do roubo ocorrido
na Conab, sendo eles condenados pelo juízo da 11ª Vara
Federal (autos nº 2009.3500.007280-8), e instaurou um
procedimento investigatório criminal de controle externo
para saber se houve negligência da PF no caso. A partir
daí, o GCEAP realizou inspeções nos pátios e constatou
que, no total,  nas dependências da Conab e da Funasa,
havia mais de 200 automotores em situação deplorável
de deterioração.

Diante desse contexto e em face da pretensão desses
órgãos de terem seus pátios liberados, uma vez que,
além da impossibilidade de vigilância, atrapalhavam até mesmo suas atividades-fim, o Grupo de Controle
Externo da Atividade Policial do MPF expediu recomendação, em 2010, à Superintendência Regional da
Polícia Federal, responsável pela custódia dos bens, para que retirassem os automóveis daqueles locais.
Na ocasião, ao atender a recomendação do MPF, a PF alugou um galpão para receber os veículos.

Paralelamente a isso, após levantamento de todos os veículos que se encontravam sob a custódia da
Polícia Federal pelo GCEAP-MPF/GO, foram elaborados dossiês e encaminhados aos procuradores
naturais, com sugestão de alienação (antecipada ou definitiva) de todos os automóveis vinculados a processos
em tramitação nas varas federais. Assim, a partir de 2010, até o final daquele ano, acolhendo pedido do
Ministério Público Federal, foram leiloados 55 carros, dois caminhões, dois “jet-ski” e seis motos. Foram
arrecadados, com o leilão dos bens, mais de R$ 744 mil.

Solução para veículos apreendidos em Goiás

Antes Depois

vertentes da persecução criminal. “A eficiência
do trabalho policial, em sua grande parte, é a
eficiência do trabalho do próprio Ministério Público.
Portanto, a respeitabilidade e a eficácia da

atividade da polícia, que constitui, em regra,
alicerce para nosso trabalho, interessam ao próprio
parquet”, ressalta a  procuradora da República
Léa Batista de Oliveira, com atuação no GCEAP.
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O que é o GCEAP do
MPF/GO?

O controle externo da atividade policial se
apresenta sob as espécies difusa e concentrada.
O controle difuso é exercido por todos os membros
do Ministério Público com atribuição criminal, por
intermédio do acompanhamento e fiscalização dos
inquéritos e outros procedimentos de investigação
policiais sob suas responsabilidades. O controle
concentrado, por sua vez, é exercido pelos grupos
de membros com atribuições específicas, inclusive
a de realizar inspeções periódicas nas unidades
de polícia.

Esse controle concentrado, em Goiás, é exercido
pelo Grupo de Controle Externo da Atividade
Policial, composto por quatro procuradores da
República, designados pelo prazo de dois anos por
ato do procurador-geral da República. Três
pertencem ao Núcleo Criminal (Nucrim): o
coordenador do GCEAP, procurador da República
Daniel de Resende Salgado, e os procuradores
Marcelo Ribeiro de Oliveira e Léa Batista de
Oliveira. O outro membro, o procurador da
República Helio Telho, também integra o Núcleo
de Combate à Corrupção (NCC).

O GCEAP-MPF/GO atua nas áreas repressivas
e preventivas, em sentido macro, no controle

Análises de processos e de inquéritos específicos
apontaram que diversos mandados de prisão não
foram cumpridos pela Polícia Federal em Goiás.
Em vista disso, levantar o número de mandados
em aberto é a nova prioridade do trabalho do
GCEAP. Com essa ação, entendem os membros
do GCEAP que será possível identificar quais
mandados de prisão ainda são de necessário
cumprimento pela polícia.

O Grupo verificará, simultaneamente, junto à
Polícia Federal e à Justiça Federal, os mandados
de prisão pendentes de cumprimento e confrontará
as relações, para identificar quais mandados de
prisão se encontram em aberto na PF, mas já
foram baixados pela Justiça. No caso dos
mandados não cumpridos, um dossiê será elaborado
e encaminhado para o procurador do caso. O
GCEAP irá sugerir que verifique se houve
prescrição do crime e, portanto, se ainda são
necessários. Outra sugestão será de avaliá-los
dentro dos lindes da Lei nº 12.403/11. Após essas
medidas, o Grupo realizará um novo levantamento
para, posteriormente, recomendar à PF o
cumprimento centralizado dos mandados de prisão,
conferindo prazo para tanto.

Prioridade: mandados
de prisão
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Análise

Em defesa de um Estado
Democrático de Direito

“Estaria tudo perdido se um mesmo homem, ou
um mesmo corpo de principais ou nobres, ou do
Povo, exercesse estes três poderes: o de fazer as
leis; o de executar as resoluções públicas; e o de
julgar os crimes ou as demandas dos particulares”.
Com essa citação, o filósofo francês Montesquieu
explicou a importância da distinção dos três
poderes de Estado. Nessa teoria, ele defendeu
que o Estado Democrático de Direito só é possível
quando há um sistema de controle de uma
instituição por outra, de forma que nenhuma
exerça sua função equivocadamente. É com esse
pensamento, que o Ministério Público (MP) teve
conferida para si, a partir da Constituição de 1988,
a atribuição de exercer o controle externo da
atividade policial.

Durante a prática de suas atividades, as polícias
são dotadas de grande autonomia. Para que possa
executar suas funções com primazia, a instituição
policial deve ser mantida por agentes que estejam
preparados para empregar a força quando
necessária. Entretanto, essa força jamais pode
desrespeitar os direitos e as garantias assegurados
ao cidadão.

Mas, muitas vezes, não é isso o que ocorre. Abusos
cometidos por agentes policiais são comuns. A
mídia brasileira mostra constantemente alguns
casos. São práticas abusivas aquelas em que os
policiais atuam com “excesso de poder” (fora dos
limites de sua competência) e com  “desvio de
poder” (o agente, embora dentro de sua
competência, afasta-se do interesse público que
deve guiar suas ações).

Cabe à polícia, no exercício de suas atividades,
preservar os Direitos Fundamentais – garantidos,
legalmente, a todos. Entretanto, alguns agentes
sujam a imagem da corporação ao praticarem
violência, corrupção ou utilizarem indevidamente
os recursos humanos e financeiros destinados à
segurança pública. Para neutralizar e prevenir tal
prática, o controle externo se faz necessário.

concentrado. Na seara da repressão, tem
atribuições criminais, definidas a partir de
investigação gestada no próprio grupo. Assim, nem
todo caso que envolve policial é de sua atribuição.
Medidas não processuais, como recomendações,
são atribuições do Grupo na seara preventiva.
Entretanto, não se descarta, quando extremamente
necessário, a “judicialização”.

Tendo como paradigmas a eficiência da atividade
da corporação, transparência das ações policiais
ao órgão de controle e neutralização à violação
(em sentido macro) aos direitos humanos, o
GCEAP-MPF/GO estabeleceu algumas matérias
para orientar e priorizar a sua atuação e
fiscalização concentrada.

Confira as linhas de atuação do GCEAP:

1. Verificar os bens móveis apreendidos (veículos
e outros bens) e o local escolhido para seu
acondicionamento (depósito);
2. Verificar o controle de utilização de veículos
apreendidos afetados;
3. Verificar os bens imóveis sob responsabilidade
da Polícia Federal;
4. Levantar os mandados de prisão não cumpridos;
5. Levantar os mandados de busca e apreensão
não cumpridos;
6. Verificar as condições de carceragem e
custódia dos presos;
7. Verificar as condições dos equipamentos
utilizados pelos agentes (coletes a prova de bala,
munições, armas) para sua segurança;
8. Levantar numericamente as interceptações
telefônicas federais e estaduais;
9. Levantar as peças de informação arquivadas
unicamente na PF ou pendentes de instauração
de inquérito policial;
10. Avaliar a celeridade e necessidade de perícia;
11. Verificar as requisições do MPF pendentes
de cumprimento;
12. Analisar as solicitações de investigação por
outros órgãos;
13. Avaliar as “investigações preliminares”;
14. Analisar possível desvio de policiais da
atividade-fim para outras atividades;
15. Analisar sindicâncias e PADs.
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Em 2010, o Brasil assistiu atônito ao filme
Tropa de Elite II – O inimigo agora é outro.
A produção nacional levou às telas do

cinema o modo como a atuação policial, dirigida
pela cúpula da Segurança Pública, assegurou a
instalação das milícias nas favelas do Rio de
Janeiro, relacionando as condutas ilícitas ao
processo eleitoral.

A história, escrita a partir de relatos verídicos,
embora conte com uma dose de ficção, trata
exatamente das consequências do descontrole da
atividade policial. No filme são descritas ações
violentas praticadas às escuras por policiais, além
do uso político do braço armado e hierarquizado
do Estado.

Pergunta-se: qual o instrumento democrático hábil
a combater tais ilícitos? A resposta pode ser
encontrada na Constituição da República, em seu
art. 129, inciso VII, em que o constituinte originário
atribuiu ao Ministério Público a função do
exercício do controle externo da atividade policial.

Tratamos aqui de uma função essencial do Estado
Democrático, controlar os abusos praticados por
esse mesmo Estado Democrático, no exercício
de sua função de concretizar a segurança pública.
O Ministério Público não foi escolhido para essa
missão para ser o paladino da Justiça, mas porque
tal incumbência deve caber a agentes públicos
imunes a ingerências, isenção consolidada com a
independência funcional de seus membros.

Por óbvio que o controle externo não é aceito por
parcela da polícia. Contudo, essas pessoas
distorcem o cenário ao sustentarem que com esse

Apontamentos
sobre o exercício

do controle
externo da

atividade policial
no Brasil

De acordo com o artigo 129, inciso VII, da
Constituição Federal de 1988, cabe ao Ministério
Público exercer o controle externo da atividade
policial. Essa função está garantida ainda na Lei
Complementar nº 75 e na Lei nº 8.625/93 (art.
80). Com o objetivo de regulamentar o exercício
desse controle, o Conselho Nacional do Ministério
Público editou a Resolução nº 20, de 28 de maio
de 2007. A resolução foi fundamental para explicar
o alcance e como deve ser realizado o controle
externo da atividade policial. Ela tornou mais claro
o modo como essa função deve ser praticada, ao
guiar procuradores da República e promotores de
Justiça sobre como  devem conduzir suas ações
como controladores.

O Ministério Público é o titular exclusivo da ação
penal. Por esse motivo, apenas ele pode imputar
a um policial que agiu em desconformidade com
sua atribuição a prática de um crime. Além disso,
o MP tem independência funcional para exercer
essa ação. Promotores e procuradores são
inamovíveis e só podem perder o cargo por
sentença judicial. Diante disso, a grande maioria
das ações de responsabilização por ato de
improbidade são propostas pelo MP.

Em virtude de ser dotado constitucionalmente da
função de exercer o controle externo da atividade
policial, o MPF pode, por exemplo, realizar
inspeções nas delegacias e superintendências de
PF. Tem, ainda, liberdade para acompanhar
procedimentos administrativos disciplinares e
inquéritos instaurados pela própria polícia para
investigar outros policiais.

Entretanto, para exercer essa atribuição, o MP
esbarra em alguns obstáculos. Apesar de tais
empecilhos, o MP, como defensor da ordem
jurídica e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, deve superar as dificuldades e lutar
para garantir um regime democrático de direito.
Ouvidorias e corregedorias são, normalmente,
órgãos de controle interno. Já o MP está distante
do sistema de segurança. Por isso, o órgão tem,
indubitavelmente, a autoridade para assegurar o
fortalecimento e o comportamento ético das forças
policiais e, consequentemente, promover o respeito
às garantias individuais.

Artigo
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controle o Ministério Público teria o objetivo de
“mandar” na polícia. Na verdade, a missão
constitucional significa impedir que decisões, como
a tomada de um morro, a pretexto de combater o
tráfico, não tenham como objetivo a instalação de
um “Estado Paralelo”. Essa função de controle
representa a garantia de que crimes praticados
por policiais sejam investigados, mesmo que esse
não seja o desejo da polícia. E, acima de tudo, o
controle externo é o papel ministerial de fiscalizar
uma investigação policial no âmbito de todos os
inquéritos policiais.

Também não é verdade que essa função diminui
a polícia. Pelo contrário, trata-se de instituição
fundamental para que o Poder Executivo possa
implementar suas políticas de segurança pública.
O aprimoramento do policiamento ostensivo e a
modernização da investigação policial são de
interesse coletivo e aspectos defendidos pela
sociedade e pelo Ministério Público. O que não se
pode perder de vista é a necessidade desse
aparato estatal ser fiscalizado com isenção.

Para o efetivo exercício dessa missão
constitucional, o Ministério Público vem
enfrentando importantes entraves em sua atuação.
Podemos destacar, de plano, o movimento
contrário às investigações conduzidas por seus
membros, tornando o inciso VII, do art. 129, da
Constituição da República, letra morta. Como
exercer essa função de controle externo
dependendo da colaboração do órgão controlado?
A ideia de monopólio da polícia em relação ao
poder-dever de investigar, por vezes, impede que

se apure arbitrariedades praticadas no âmbito
dessa atividade estatal.

Mesmo diante desse cenário, por vezes hostil, o
Ministério Público vem tentando desempenhar
essa importante função. A aprovação da Resolução
nº 20 pelo Conselho Nacional do Ministério Público
– CNMP, regulamentando o controle externo da
atividade policial, demonstrou a preocupação de
que o exercício dessa atribuição seja realizado
dentro da mais estrita legalidade. Ainda,
destacamos a recente realização do I Encontro
Nacional de Aprimoramento da Atuação do
Ministério Público no Controle Externo da
Atividade Policial pelo mesmo CNMP e do I
Encontro Nacional Temático sobre Controle
Externo da Atividade Policial, promovido pela 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Federal, eventos nos quais membros do
Ministério Público debateram estratégias de
atuação e deliberaram prioridades e metas para o
cumprimento da missão constitucional.

O cenário conduz à conclusão de que a função
constitucional do exercício do controle externo da
atividade policial, atribuída ao Ministério Público,
é de extrema relevância para a manutenção do
equilíbrio do Estado Democrático de Direito,
embora  cause desconforto a certos setores.
Entretanto, em que pese o empenho do Ministério
Público em dar preciosos passos rumo ao
cumprimento desse dever constitucional, o debate
jurídico ainda engatinha querendo questionar se é
constitucional esse mesmo órgão poder, mesmo
que excepcionalmente, investigar.

Daniel RickenDaniel Ricken

Procurador da República, coordenador  do
Grupo de Controle Externo da Atividade
Policial em Santa Catarina e membro do

Grupo de Trabalho do MPF sobre Controle
Externo da Atividade Policial
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Mais informações e agendamentos em
memorial@prgo.mpf.gov.br

ou pelo telefone (62) 3243-5347

Ministério Público Federal em Goiás

Projeto Cidadão Mirim
Cidadania também é coisa de criança!

MPF para crianças da 1ª fase
do ensino fundamental
Visitas acompanhadas


