
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA Nº 992, DE 28 DE JULHO DE 2016

Vide Portaria PRRJ nº 1270, de 4 de outubro de 2016

Dispõe, provisoriamente, sobre o controle externo da atividade policial na
PRRJ e, supletivamente, nas PRM localizadas no Estado do Rio de Janeiro.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO

RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, e,

CONSIDERANDO a entrada em vigor da  Resolução CSMPF nº 162, de 1º de março de

2016, do Eg. Conselho Superior do Ministério Público Federal, que alterou a Resolução CSMPF nº 127, de

8 de maio de 2012, para definir que o controle externo concentrado da atividade policial, no Ministério

Público Federal, será promovido não mais por GCEAP (Grupos de Controle Externo da Atividade Policial),

mas por Ofícios especializados;

CONSIDERANDO os termos do MEMORANDO/PR/RJ 781/2016, de 8 de julho de 2016,

subscrito pelos membros do GCEAP/PRRJ; 

CONSIDERANDO a necessidade de dilação do prazo para deliberação, pelo Colégio de

Procuradores da República lotados na PRRJ, sobre a mais adequada moldura normativa a dispor sobre a

especialização, por Ofício(s), do controle externo da atividade policial; e, finalmente,

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a continuidade da prestação, pelo Ministério

Público Federal, no Estado do Rio de Janeiro, da atividade de controle externo da atividade policial;

Resolve editar esta Portaria:

Art.  1º.  Até deliberação em sentido diverso, pelo Colégio de Procuradores da República

lotados na PRRJ (Capital),  todos os Ofícios Criminais  e  do Núcleo de Combate  à Corrupção da PRRJ

(Capital) ficam concorrentemente incumbidos da atribuição de controle externo concentrado, em matéria

criminal, da atividade policial.

§ 1º. Os feitos criminais de controle externo da atividade policial serão imediata, aleatória,

impessoal,  equitativa  e concorrentemente  distribuídos entre  todos os Ofícios  Criminais  e  do Núcleo de

Combate à Corrupção.

§  2º.  Incumbe  aos  Procuradores  da  República  em  exercício  nos  Ofícios  Criminais

vinculados às Varas Federais Criminais da Sede da Seção Judiciária do Rio de Janeiro a participação nas

audiências judiciais designadas em feitos criminais pelos Juízos das respectivas Varas.
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Art. 2º.  Até deliberação em sentido diverso, pelo Colégio de Procuradores da República

lotados na PRRJ (Capital), todos os Ofícios de Tutela Coletiva da PRRJ (Capital) ficam concorrentemente

incumbidos da atribuição de controle externo concentrado, em matéria cível, da atividade policial.

Parágrafo único. Os feitos cíveis e de improbidade administrativa de controle externo da

atividade  policial  serão  imediata,  aleatória,  impessoal,  equitativa  e  concorrentemente  distribuídos  entre

todos os Ofícios de Tutela Coletiva, que ficarão responsáveis pelas respectivas audiências judiciais.

Art. 3º. Na ausência de deliberação, em sentido diverso – por divisão de atribuição entre os

Ofícios -, dos Procuradores da República lotados em cada Procuradoria da República em Município (PRM)

com mais de um Ofício, todos os Ofícios da PRM ficam com plena e concorrente atribuição para o exercício

do controle externo concentrado da atividade policial. 

Parágrafo  único.  Nas  PRM  com  Ofício  Único,  a  este  incumbirá  plenamente,  na

circunscrição territorial da unidade, o exercício do controle externo da atividade policial. 

Art.  4º.  Os casos omissos e as situações excepcionais serão resolvidos pelo Procurador-

Chefe.

Art.  5º.  Até  deliberação em sentido diverso pelo Colégio de Procuradores  da República

lotados na PRRJ, a coordenação do controle externo da atividade policial será exercida, em conjunto, pelos

Coordenadores da Áreas Criminal, de Tutela Coletiva e do Núcleo de Combate à Corrupção.

Art. 6º. Ficam revogados os artigos 55 a 63 da  Portaria PR-RJ nº 578, de 20 de junho de

2014.

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor no dia 1º de agosto de 2016, ficando revogadas as

disposições em contrário.

Art.  8º.  Dê-se  ciência  desta  Portaria  ao  Excelentíssimo  Senhor  Procurador-Geral  da

República, aos Excelentíssimos Senhores membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal, ao

Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, a todos os membros e servidores

lotados em todas as unidades da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, ao Excelentíssimo

Senhor Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, ao Senhor Superintendente da

Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro e ao Coordenador Jurídico da PRRJ.

JOSÉ SCHETTINO

Este texto não substitui o Publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 2 ago. 2016. Caderno Extrajudicial,
p. 30.
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