
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.

Dispõe  sobre  a  composição  e  forma  de  atuação  do  Grupo  de  Controle
Externo da Atividade Policial  do Ministério Público Federal  em Roraima
(GCEAP/RR)

O Colegiado  de  Procuradores  da  República  em Roraima,  após  deliberação,  pelo

procedimento especial, de forma unânime,

CONSIDERANDO  que  o  controle  externo  da  atividade  policial  é  função

institucional do Ministério Público (CF, art. 129, VI), essencial à defesa dos fundamentos do Estado

Democrático de Direito, dos objetivos fundamentais da República, dos princípios informadores das

relações internacionais, bem como dos direitos assegurados na Constituição Federal e na lei (LC

75/93, art. 3º, “a”);

CONSIDERANDO dispor o art. 3º, II da  Resolução CNMP 20/2007  do Conselho

Nacional do Ministério Público (CNMP) que o controle externo da atividade policial será exercido,

em  sede  de  controle  concentrado,  por  meio  de  membros  com  atribuições  específicas  para  tal

finalidade, conforme disciplinado no âmbito de cada ramo do Ministério Público;

CONSIDERANDO  que,  segundo  dispõe  o  art.  5º  da  Resolução  127/2012 do

Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF),  as atribuições relativas ao controle

externo da atividade policial  serão exercidas,  em cada unidade da federação, por um Grupo de

Procuradores da República, designado para completar o prazo de 02 (dois) anos estabelecido na

Resolução PGR 180, de 05 de abril de 2011, observada proposta da respectiva Procuradoria da

República, por ato do Procurador-Geral da República, e que atua sem prejuízo de suas funções;

RESOLVE:

Art. 1º. A função de controle externo da atividade policial será exercida na forma da

resolução  CNMP 20/2007 e  da Resolução  CSMPF  127/2012, cabendo  ao  Grupo  de  Controle

Externo da Atividade Policial do Ministério Público Federal em Roraima (GCEAP/RR), o qual será
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composto por 03 (três) integrantes escolhidos entre os ofícios da PR/RR, cabendo ao Grupo definir,

em deliberação, o regramento dessa participação.

Art. 2º. O GCEAP exercerá o controle externo da atividade policial, na modalidade

concentrada,  conforme previsto  no  art.  3º,  II  da  Resolução CNMP 20/2007 e  no  art.  5º,  II  da

Resolução CSMPF 127/2012.

Art.  3º.  No  que  diz  respeito  às  inspeções/visitas,  ordinárias  e  extraordinárias,  às

unidades policiais, essas serão realizadas por, no mínimo, 2 integrantes do GCEAP/RR.

Parágrafo Único. O presente dispositivo não impede as visitas e inspeções que sejam

realizadas individualmente pelos Procuradores da República, no exercício de suas atribuições, nos

termos da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 (Lei Orgânica do MPU).

Art. 4º. A função de controle externo da atividade policial será exercida nas seguintes

modalidades:

I – controle difuso: exercido pelos Procuradores da República naturais, no bojo dos

autos  administrativos  e  dos  autos  judiciais,  inclusive  inquérito  policial  e  outros  procedimentos

criminais;

II – controle concentrado: exercido pelo GCEAP, nos termos da presente Resolução.

Parágrafo Único. Se, no exercício dessas modalidades de controle externo, houver

notícias  de  fatos  que  possam ensejar  a  responsabilização  penal  ou  civil,  inclusive  por  ato  de

improbidade administrativa, caberá aos próprios Procuradores membros do GCEAP a adoção de

medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, podendo instaurar inquérito civil público, ajuizar ação

civil  pública  ou ação por  improbidade administrativa  que  se façam necessárias  para  garantir  o

exercício de suas atribuições, consoante previsão contida no art. 4º, §3º da Resolução do CSMPF nº

127/2012.

Art. 5º. Constituem os objetivos e as ações prioritárias do GCEAP para cada biênio:

I  –  Auditar  o  que foi  implementado com relação às  prioridades  estabelecidas  no

biênio anterior;

II – Instituir e-mail específico para a comunicação interna dos integrantes locais do

GCEAP, sendo o mesmo instrumento hábil para obtenção de denúncias ou relatos relacionados a

sua atuação;
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III  –  Obter  estrutura  própria  de  apoio,  preferencialmente  composta  por  1  (um)

técnico e 1 (um) analista processual, observadas as particularidades locais e a disponibilidade de

pessoal para tanto;

IV – Estabelecer cronograma e rotina de inspeção nos organismos polícias;

V – Elaborar e utilizar formulário padronizado para alienação antecipada de bens; 

VI – Produzir o diagnóstico de situação até o último dia útil dos meses de março e

setembro de cada ano;

VII – Encaminhar o diagnóstico de situação à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão

do Ministério Público Federal, para exame do cumprimento das ações prioritárias, em  outubro e

abril de cada ano; 

VIII – Elaborar e implementar os Roteiros de Atuação para a atividade de Controle

Externo da Atividade Policial, atualizando-os regularmente;

IX  –  Efetuar  Relatórios  de  Inspeções  Realizadas  (RIR)  até  o  trigésimo  dia

subsequente,  descrevendo  todas  as  verificações  e  ocorrências,  bem  como  as  eventuais

irregularidades e deficiências e as respectivas medidas administrativas adotadas para corrigi-las,

encaminhando cópia à 2ª  CCR, nos termos do disposto no art.  7º  da  Resolução do CSMPF nº

127/2012.

Parágrafo  Único.  As  providências  acima  arroladas  consubstanciarão  o  cerne  da

atuação do GCEAP no período indicado e estão concordes com as deliberações ocorridas durante o

II Encontro Temático do Controle Externo da Atividade Policial.

Art. 6º. O controle concentrado do GCEAP não prejudica o controle difuso realizado

pelos membros ministeriais nos autos que lhe sejam submetidos.

Art. 7º. A Coordenação Criminal, com o apoio da Chefia Administrativa, antes do

término do mandato dos integrantes do GCEAP, iniciará os procedimentos para a definição dos

novos integrantes, escolhidos segundo a sistemática estabelecida pelo Colégio de Procuradores da

República em Roraima.

Art. 8º. Para orientar e facilitar a distribuição e classificação dos autos judiciais e

administrativos, relacionados à função de controle externo da atividade policial, serão criadas as

seguintes áreas temáticas nos sistemas informatizados do MPF/RR:
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I – CEAP concentrado: além do controle concentrado propriamente dito, inclui os

autos instaurados para assegurar esse controle, conforme art. 4º, parágrafo único;

II – CEAP concentrado: responsabilidade penal;

III – CEAP concentrado: responsabilidade civil/improbidade administrativa.

Art. 9º. A COORJU, a SEACC e o SPJ, com o apoio da CI, sob a supervisão dos

Procuradores coordenadores do campo de atuação, adotarão as medidas necessárias para atualizar

os sistemas informatizados.

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação.

RICARDO GRALHA MASSIA                                     ÂNGELO GOULART VILLELA

LEONARDO DE FARIA GALIANO                             FERNANDO MACHIAVELLI PACHECO

CINTHIA GABRIELA BORGES                                   ALISSON NELÍCIO CIRILO CAMPOS

Este texto não substitui o p  ublicado no BSMPF, Brasília, DF, ano 26, n. 23,   p. 225, 1. quinzena dez.   
2012.
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