
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul

RECOMENDAÇÃO Nº 01/2016/MPF/PR/MS/GAB/AOH 

Ref.: Inquérito Civil nº 1.21.000.001518/2013-16

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  meio  da  Procuradora  da

República  signatária,  no  exercício  das  atribuições  que  lhes  são  conferidas  pelos

artigos 127, caput, e artigo 129, incisos II, III, VI e VII, e 144, caput, da Constituição da

República;  e  artigo  6º,  incisos  XX,  da  Lei  Complementar  nº  75/93,  e  demais

dispositivos pertinentes à espécie,

CONSIDERANDO que  tramita  nesta  Procuradoria  da  República  em

Mato Grosso do Sul o inquérito civil nº 1.21.000.001518/2013-16, que visa  apurar a

forma de execução do cumprimento de ordens judiciais de reintegração de posse,

mediante  utilização  de  força  policial,  em  desfavor  de  comunidades  indígenas  e

tradicionais e adotar as providências necessárias no que atine ao controle externo da

atividade policial federal;

CONSIDERANDO que  cabe  ao  Ministério  Público  a  expedição  de

recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância pública, bem como o

respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo

razoável para a adoção das providências cabíveis (LC 75/93, art. 6°, XX);

CONSIDERANDO a  missão  constitucional  do  Ministério  Público  de

exercer o controle externo da atividade policial, nos termos do art. 129, VII, CF/88; 

CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial tem como

objetivo  velar  pela  regularidade,  adequação  e  eficiência  dos  procedimentos

empregados na execução da atividade policial;

CONSIDERANDO que a Resolução nº 20, de 28 de maio de 2007, do

Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  a  qual  disciplina  o  controle  externo  da

atividade policial, em seu artigo 4º, § 2º, determina que: “O Ministério Público poderá

instaurar  procedimentos  administrativos  visando  sanar  as  deficiências  ou
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irregularidades detectadas no exercício do controle externo da atividade policial, bem

como apurar as responsabilidades decorrentes do descumprimento injustificado das

requisições pertinentes”;

CONSIDERANDO que a mesma Resolução nº 20/2007, em seu artigo

4º, inciso IX, determina que: “Incumbe aos órgãos do Ministério Público, quando do

exercício  ou  do  resultado  da  atividade  de  controle  externo:  (…)  IX  –  expedir

recomendações, visando à melhoria dos serviços policiais, bem como o respeito aos

interesses, direitos e bens cuja defesa seja de responsabilidade do Ministério Público,

fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis”;

CONSIDERANDO  que  foi  expedido  mandado  de  desocupação  nos

autos nº  0003407-80.2013.403.6000,  em 29/05/2013,  em desfavor  da Comunidade

Indígena Buriti,  que ocupava a Fazenda Buriti,  cumprido pela Polícia Federal  com

apoio  da  Companhia  Independente  de  Gerenciamento  de  Crises  e  Operações

Especiais – CIGCOE da Polícia Militar, em operação desencadeada em 30/05/2013 a

partir das 3 horas da manhã;

CONSIDERANDO que  restou  comprovado  nos  autos  que  o

cumprimento  da  ordem  de  reintegração  foi  planejado  pela  Polícia  Federal  com  a

intenção deliberada de excluir a participação dos órgãos de confiança dos ocupantes,

especialmente Fundação Nacional do Índio e Ministério Público Federal, e suprimir a

fase  de  negociação,  resultando  no  emprego  de  força  policial  desproporcional  à

conduta dos ocupantes, em conflito com a doutrina de uso diferenciado da força;

CONSIDERANDO  que  foram  ignoradas,  pelos  comandantes  da

operação,  as  modernas  doutrinas  policiais  de  uso  diferenciado  da  força,

gerenciamento de crise e controle de distúrbio civil que elevam a negociação ao mais

alto  grau  de  importância,  fazendo  mister  seu  exaurimento  pela  polícia  antes  de

prosseguir na escala de força;

CONSIDERANDO,  ademais,  que a  observância  da proporcionalidade

no  cumprimento  da  ordem,  especialmente  quanto  ao  uso  da  força,  foi  destacada
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também na audiência de conciliação inexitosa, quando o magistrado consignou “cabe

à  autoridade  policial  tomar  as  cautelas  devidas  resguardando-se  na  medida  do

possível,  e sempre preservando a integridade física e psíquica de todas as partes

envolvidas”;

CONSIDERANDO  que  também  não  foi  observada  a  doutrina  de

controle de distúrbio civil quanto à ordem do emprego dos armamentos menos letais

disponíveis (carga de cassetetes, agentes químicos e munições de elastômero);

CONSIDERANDO que restou demonstrada a falta de observância das

recomendações técnicas no uso das munições de elastômero, que foram, em grande

parte,  dirigidas  às  regiões  corporais  posteriores  ou  superiores  às  pernas  dos

indígenas, além de desrespeitada a distância mínima exigida;

CONSIDERANDO que houve falha por parte do comando da operação,

que,  determinado  a  não  negociar  e  não  valorando  adequadamente  o  ânimo  e  a

quantidade dos ocupantes, a possibilidade de confronto armado e a extensão da área,

convocou  policiais  aquém  do  devido  e  disponibilizou  armamento  e  munições  em

quantidade  e  qualidade  insuficientes,  além de  não  prever  a  necessidade  de  uma

aeronave para levantamento aéreo da situação, deficiências essas percebidas após

duas horas do início do conflito, em prejuízo à integridade física de todos envolvidos e

às posições ocupadas;

CONSIDERANDO que  as  provas  colhidas  indicam  que  a  absoluta

maioria dos ferimentos nos policiais – nove foram atingidos por pedras e quatro, por

arma de fogo – e nos indígenas, incluindo o óbito de Oziel Gabriel, ocorreram nesse

intervalo de falta de munições menos letal;

CONSIDERANDO que, em que pese a falta de munição menos letal e a

insuficiência de efetivo, o comandante da tropa da Polícia Federal que atuou no flanco

direito  da  Fazenda  Buriti,  desobedecendo  o  planejamento  inicial  e  ignorando  sua

função de segurança do 3º Pelotão da Companhia Independente de Gerenciamento

de Crises e Operações Especiais - CIGCOE, avançou cerca de 300 (trezentos) metros
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além da equipe militar, resultando no óbito do indígena Oziel Gabriel e no ferimento de

quatro policiais e do cão militar por arma de fogo; 

CONSIDERANDO que a falta de entrosamento entre Polícia Militar e

Polícia Federal  durante a execução da ordem – quando as corporações,  que não

possuíam comando único nem comunicação via rádio entre  si,  acabaram por  agir

independentemente,  prejudicando  o  real  controle  das  ações  isoladas  da  Polícia

Federal – pode ser atribuído, em parte, à forma de realização do briefing, que se deu

em momentos e locais diferentes;

CONSIDERANDO que restou comprovado nos autos que os Policiais

Federais manejaram armas de fogo em desacordo com a legislação e as técnicas, o

que resultou no óbito do indígena Oziel Gabriel; 

CONSIDERANDO que se apurou que dos 70 policiais federais atuantes

no conflito, apenas 15 participaram de cursos treinamentos de armamento e tiro em

época  anterior  recente,  em  maio/2012,  junho/2012  ou  abril/2013,  não  incluído

quaisquer dos três policiais federais possíveis autores do disparo que ceifou a vida de

Oziel;

CONSIDERANDO que as forças policiais atuaram além dos limites do

mandado de desocupação que cumpriam, recuando os índios até a Aldeia, mantendo

guarda na frente do acampamento indígenas e expulsando índios de aldeias vizinhas;

CONSIDERANDO que  o  relatório  da  operação  foi  elaborado  pelos

comandantes  federais  da  Operação  quase  dois  meses  após  os  fatos  e  não  foi

encaminhado ao Poder Judiciário, ao Ministério Público ou ao INCRA;

CONSIDERANDO que não há registro da elaboração de relatório pelos

policiais que dispararam arma de fogo e/ou fizerem uso de instrumentos de menor

potencial ofensivo, ocasionando lesões ou mortes, direcionado a comissões internas

de controle e acompanhamento da letalidade;
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CONSIDERANDO que não foram realizadas filmagens pela equipe da

Polícia  Federal  que  atuou  no  flanco  direito  da  Fazenda  Buriti,  local  onde  foram

registradas as mais graves irregularidades e os maiores danos;

CONSIDERANDO que  não  há  indicativo  de  atendimento  psicológico

aos Policiais Federais envolvidos nas ações que resultarem em lesões ou morte de

pessoas  ou  de  afastamento  temporário  do  serviço  operacional,  para  avaliação

psicológica  e  redução  do  estresse,  daqueles  agentes  envolvidos  diretamente  em

ocorrências com resultado letal;

CONSIDERANDO que o comandante da operação, mesmo passados

dois  anos  da  ação  policial,  demonstrou  desconhecimento  e  falta  de  interesse  em

conhecer  as  orientações  nacionais  e  internacionais  sobre  execução  de  mandados

judiciais de reintegração de posse coletiva, a legislação nacional sobre o uso da força

pelos agentes de segurança pública, bem como os instrumentos internacionais mais

importantes sobre o uso da força e de armas de fogo;

CONSIDERANDO  que,  após  doze  horas,  a  operação  policial  de

desocupação da Fazenda Buriti resultou em, pelo menos, um óbito, sete vítimas não

fatais de arma de fogo (quatro policiais, dois indígenas e um cão militar), nove policiais

feridos por pedras, dezenove indígenas feridos por munição de elastômero, destruição

por incêndio do prédio principal da Fazenda, incalculável prejuízo financeiro aos cofres

públicos, desmoralização das corporações militares envolvidas, além da reocupação

da  área  duas  horas  após  a  saída  do  efetivo  policial  com  incêndio  dos  prédios

auxiliares que haviam sido salvos pelo Corpo de Bombeiros;

RESOLVE o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fulcro no artigo 6º,

inciso  XX,  da  Lei  Complementar  nº  75/93,  RECOMENDAR à  Superintendência

Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul:

1) que dê ampla ciência a todos delegados e policiais federais:

a)  do  Manual  de  Diretrizes  Nacionais  para  Execução  de  Mandados
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Judiciais  de  Manutenção  e  Reintegração  de  Posse  Coletiva,  editado  pelo

Departamento  de  Ouvidoria  Agrária  e  Mediação  de  Conflitos  do  Ministério  do

Desenvolvimento Agrário, em 11 de abril de 2008;

b) do Plano de Execução de Mandados Judiciais de Reintegração de

Posse Coletiva, também editado pelo Departamento de Ouvidoria Agrária e Mediação

de Conflitos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em 20 de julho de 2004;

c) da Portaria Interministerial nº 4.226, de 31 de dezembro de 2010, que

estabelece diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública;

d)  do  Código  de  Conduta  para  Encarregados  da  Aplicação  da  Lei

(CCEAL), aprovado pela Resolução nº 34/169, de 17/12/1979, da Assembleia Geral

das Nações Unidas;

e) dos Princípios Orientadores para a Aplicação Efetiva do Código de

Conduta para os Funcionários Responsáveis  pela Aplicação da Lei,  adotados pelo

Conselho Econômico e Social das Nações Unidas na sua Resolução 1.989/61, de 24

de maio de 1989;

f)  dos Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de

Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei  (PBUFAF),  adotados

pelo  Oitavo  Congresso  das  Nações  Unidas  para  a  Prevenção  do  Crime  e  o

Tratamento dos Delinquentes, realizado em Havana, Cuba, de 27 de agosto a 7 de

setembro de 1999;

2)  que,  quando  das  ações  de  desocupação  ou  reintegração  de

áreas  coletivas,  sejam  observados  os  instrumentos  normativos  acima,  em

especial:

a)  articulação  com os  demais  órgãos  da  União,  Estado  e  Município

(Ministério  Público,  FUNAI,  Incra,  Comissões  de  Direitos  Humanos,  Prefeitura

Municipal, Câmara Municipal, Ordem dos Advogados do Brasil, Delegacia de Polícia

Agrária, Defensoria Pública, Conselho Tutelar e demais entidades envolvidas com a
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questão), para que se façam presentes durante as negociações e eventual operação

de desocupação;

b) contato prévio com os representantes dos ocupantes, para fins de

esclarecimentos e prevenção de conflito;

c)  as  ações  referidas  nos  itens  “a”  e  “b”  devem  ser  adotadas  com

antecedência mínima de 48 horas do cumprimento da medida judicial, com indicação,

ao menos, do número de famílias instaladas na área a ser desocupada, da data e

hora  em  que  deverá  ser  realizada  a  desocupação  e  das  unidades  e  número  de

policiais que atuarão no auxílio ao cumprimento da ordem judicial;

d) os policiais,  no exercício das suas funções, devem, na medida do

possível, recorrer a meios não violentos antes de utilizarem a força, em qualquer nível,

ou armas de fogo. Só poderão recorrer à força ou a armas de fogo se outros meios se

mostrarem ineficazes ou não permitirem alcançar o resultado desejado;

e) os policiais devem esforçar-se por dispersar as reuniões ilegais mas

não violentas sem recorrer à força e, quando isso não for possível, devem limitar a

utilização da força ao estritamente necessário;

f) realização de  briefing  único com a participação de todos os órgãos

que atuarão no cumprimento da ordem de desocupação;

g) destacar, no planejamento policial e  briefing, a limitação das ações

policiais  ao  que  constar  objetiva  e  subjetivamente  do  respectivo  mandado,  não

cabendo  à  força  pública,  responsável  pela  execução  da  ordem,  ações  como  a

destruição ou remoção de eventuais benfeitorias erigidas no local da desocupação, ou

a expulsão dos ocupantes além dos limites da área objeto do mandado;

h) esclarecimento do efetivo policial a ser lançado no terreno sobre a

ação a ser desenvolvida, com advertência de que, apesar de ser de natureza judicial,

possui  conotação  social,  política  e  econômica,  necessitando,  em  decorrência,  de

tirocínio do policial,  para que sejam respeitados os direitos humanos e sociais dos
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ocupantes;

i) utilização de máquinas filmadoras por parte do serviço reservado das

unidades policiais, em todas equipes, durante a operação de desocupação das áreas

objeto dos mandados de reintegração de posse coletiva;

j) planejamento prévio à execução da medida, inspecionando o local e

colhendo subsídios sobre a possibilidade de resistência,  inclusive armada, sobre a

extensão da área ocupada,  bem como sobre a quantidade de pessoas que serão

atingidas  pela  medida,  como  a  presença  de  crianças,  adolescentes,  mulheres

grávidas, idosos e enfermos, visando dimensionar adequadamente as ações a serem

tomadas  e  o  efetivo  e  material  necessário  para  o  cumprimento  da  ordem.  As

informações  deverão  ser  repassadas  aos  demais  órgãos  envolvidos  com  o

cumprimento da medida;

k) encaminhamento, por parte do comando da Operação, no prazo de

05 (cinco)  dias,  de relatório  circunstanciado da execução da respectiva  ordem ao

Poder Judiciário, Ministério Público, FUNAI, Defensoria Pública, INCRA e aos demais

órgãos envolvidos diretamente no conflito;

l) encaminhamento, por parte do policial envolvido em uso da força com

resultado lesão ou morte de pessoa, no prazo de 05 (cinco) dias, de relatório individual

circunstanciado  da  ocorrência  ao  Poder  Judiciário,  Ministério  Público,  FUNAI,

Defensoria Pública, INCRA e aos demais órgãos envolvidos diretamente no conflito,

informando: a) circunstâncias e justificativa que levaram o uso da força ou de arma de

fogo por parte do agente de segurança pública; b) medidas adotadas antes de efetuar

os disparos/usar instrumentos de menor potencial ofensivo, ou as razões pelas quais

elas não puderam ser contempladas; c) tipo de arma e de munição, quantidade de

disparos  efetuados,  distância  e  pessoa  contra  a  qual  foi  disparada  a  arma;  d)

instrumento(s) de menor potencial ofensivo utilizado(s), especificando a frequência, a

distância  e  a  pessoa  contra  a  qual  foi  utilizado  o  instrumento;  e)  quantidade  de

agentes de segurança pública feridos ou mortos na ocorrência, meio e natureza da

lesão; f) quantidade de feridos e/ou mortos atingidos pelos disparos efetuados pelo(s)
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agente(s)  de segurança pública;  g)  número de feridos e/ou mortos atingidos pelos

instrumentos de menor potencial ofensivo utilizados pelo(s) agente(s) de segurança

pública; h) número total de feridos e/ou mortos durante a missão; i) quantidade de

projéteis  disparados  que  atingiram  pessoas  e  as  respectivas  regiões  corporais

atingidas; j) quantidade de pessoas atingidas pelos instrumentos de menor potencial

ofensivo e as respectivas regiões corporais atingidas; k) ações realizadas para facilitar

a assistência e/ou auxílio médico, quando for o caso; e l) se houve preservação do

local e, em caso negativo, apresentar justificativa;

m) os agentes de segurança pública não deverão disparar armas de

fogo contra pessoas, exceto em casos de legítima defesa própria ou de terceiro contra

perigo iminente de morte ou lesão grave;

n) os chamados "disparos de advertência" não são considerados prática

aceitável,  por  não  atenderem  aos  princípios  da  legalidade,  necessidade,

proporcionalidade, moderação e conveniência e em razão da imprevisibilidade de seus

efeitos; 

o) não é legítimo o uso de armas de fogo ou de munição menos letal

contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que, mesmo na posse de algum tipo

de arma, não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de

segurança pública ou terceiros;

p)  promoção  do  devido  acompanhamento  psicológico  aos  policiais

federais  envolvidos  em ações  de  uso  de  força  com  resultado  lesão  ou  morte  de

pessoa, permitindo-lhes superar ou minimizar os efeitos decorrentes do fato ocorrido;

q)  afastamento  temporário  do  serviço  operacional,  para  avaliação

psicológica  e  redução  do  estresse,  dos  agentes  de  segurança  pública  envolvidos

diretamente em ocorrências com resultado letal;

r)  submeter  todos  policiais  desta  Superintendência  a  cursos  de

reciclagem/capacitação perante a Academia Nacional de Polícia, com periodicidade

mínima anual,  a  fim  de  que  estejam treinados  e  atualizados  quanto  às  doutrinas
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policiais  de  uso  diferenciado  da  força,  gerenciamento  de  crise  (inclusive  e

especialmente envolvendo comunidades indígenas)  e controle de distúrbio civil,  às

alternativas para o uso da força ou de armas de fogo, incluindo a resolução pacífica

de conflitos,  ao conhecimento do comportamento de multidões e aos métodos de

persuasão, de negociação e mediação, bem como aos meios técnicos, visando limitar

a utilização da força ou de armas de fogo; 

s)  submeter  todos  policiais  desta  Superintendência  a  cursos  de

reciclagem/capacitação perante a Academia Nacional de Polícia, com periodicidade

mínima anual, a fim de que estejam treinados e atualizados quanto ao adequado uso

das armas, letais e menos letais, que lhe são disponibilizadas.

FIXO o prazo de 10 (dez) dias para que a autoridade policial responda

se acata ou não os termos da presente recomendação, enumerando as providências

consequentemente adotadas e indicando fundamentadamente os pontos de recusa.

O teor desta recomendação não exclui a irrestrita necessidade de plena

observância  a  todas  as  normas  constitucionais  e  infraconstitucionais  em  vigor,

inclusive e especialmente àquelas referidas no item 1.

Proceda-se à disponibilização desta recomendação no portal eletrônico

do MPF, nos termos do artigo 23 da Resolução CSMPF nº 87.

Segue  anexo  a  documentação  referida  no  item  1,  bem  como  o

despacho proferido no procedimento administrativo acima referido que determinou a

expedição desta Recomendação.

Campo Grande/MS, 19 de setembro de 2016

ANALÍCIA ORTEGA HARTZ
Procuradora da República
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