
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA
Procuradoria-Geral de Justir;:a

Promotoria de Justic;:aMilitar do Estado do Ceara
Contrale Externo da Atividade Policial Militar

Fortaleza, 14 de outubro de 2016

Oficio-Circular n2 001/2016 - PmJ-MIL

A Sua Excelencia o{a) Senhor(a)
Membra Ministerial
Ministerio Publico do Estado do Ceara

Assunto: Recomendacao 002/2016 - PGJ/PJM/CEAM.

Senhor{a),

(umprimentando-o{a), encaminho a V. Exa., para fins de ciencia, a RECOMENDAt;AO

nQ 002/2016 - PGJ/PJM/CEAPM, que trata de providencias a serem adotadas, desde logo, pela

Polfcia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e PoHciaCivil do Estado do Ceara, na hipotese de

ilicitudes penais configuradas como homiddio doloso, abuso de autoridade, associac;ao criminosa

au tortura, praticadas por militares estaduais, em servic;o ou nao.

Sem mais para 0 momenta, renovo95-"j'¥l~de estima e consideraC;ao.

e 01 e:lra Iho
prorp/ll~tJ,de Justi

Ministerio Publico do Estado do Ceara - Promotoria de Justi~a Militar do Estado do Ceara
R. Des, Floriano Benevides Magalhaes, 220, Edson Queiroz, Fortaleza/CE



PROCURADORIA GERAL DE JUSTI~
PROMOTORIA DE JUSTI~A MILITAR

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL MILITAR

RECOM~:NDAc;:Ao N." 002/2016 - PGJIPJM/CEA1'M

o Promotor de Jus1iya de entnlncia final JOSE FRANCISCO DE
OLIVEIRA FILHO, respondendo pe1a Promotoria de Justiya Militar Estadual e
pelo Controle Extemo da Atividade Policial MiJitar, supedaneado no que propala
a art. 5. 0. inciso VII, da Constituiyao Federal, arts. 26, incisos V eVIl, da Lei
Federal n.o 8.625/93, arts. 115, inciso 1, 116, V eVIl, das Leis Cornpiernentares
n.os 09/98 e 7212008, bern ainda, no uso de suas atribuiyoes legais, etc.;

Considerando que compete ao Ministerio Publico a defesa da
ordem jurfdica e dos interesses sociais(art. 127, caput, da C.F .);

Considerando ser funyao institucional do Ministcrio Publico
promover, privativamente, a ay30 penal publica, na fonna da lei(Ar1. 129, T, da
C.F.), bern como, zelar pelo efetivo respeito dos poderes publicos e dos serviyos
de relevancia publica aos direitos assegurados na Constituiyao Federa\(art. 129, II)

Considerando que constitui uma das funyoes institucionais do
Ministerio Publico, exercer 0 Controle Extemo da Atividade Policial(art. 129,
inci50 VII, da C.F.); cabendo ao Ministerio Publico Militar 0 Controle Extemo da
Atividade Policial Militar (Art. 115, incisos 1 a IX, Panigrafo (inieo, da Lei
Complernentar Estadual n.o 72, de 12 de dezembro de 2008 - LOEMPCE, Art. 55,
do CPPM e Resoluyiio n." 32/2016/0ECPJ);

Considerando se constituir prerrogativas dos membros do
Ministerio Publico, no exercicio de sua funyao, aleill de outras previstas na Lei
Organica, rcceber 0 mesmo tratamento juridico c protocolar dispensado aos
membros do Poder Judiciario junto aos quais oficiem(Art. 40, inciso 1, da Lei
Federaln.o 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 - LONMP, e, Art. 210, inciso VI, da
Lei Complementar Estadual n.o 72, de 12 de dezembro de 2008 - LOEMPCE);

Considerando, competir ao Ministerio Publico, dentrc outras
atribuiyoes, expedir recomendayoes, visando a melhoria dos serviyos publicos e
de relevancia publica, bern como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja
defesa Ihe cabe promover, fixando prazo razoavel para a ado((ao das providencias
cabiveis;

"No exercicio de suas atribui<;oes, 0 Ministcrio Publico so deve conhecer, dentro da Jei, 0 limite do
passive! e jamais ncar aquem do necessario". (J.B. CORDEIRO GUERRA)



RESOLVE:

RECOMENDAR aos Ilustres Comandantes Gerais da Policia
Militar e Corpo de Bombeiros Militar, bern ainda, ao Delegado Geral de Policia
Civil do Estado do Ceara:

AOS COMANDANTES GERAIS DA POLicIA MILIT AR E
CORPO DE BOMBEIROS MILIT AR:

Art. 1.°) Que ao tomar conhecimento de noticia de ilicitude penal
praticada por militares e/ou bombeiros militaTes em servi90 au nao, relativa aos
crimes de HOMICIDJO doloso(art. 18, inciso I, do CPB), na forma consumada au
tentada(art. 14, incisos I e II, do CPB), contra pessoas civis,_bern ainda crimes de
AI3USO DE AUTORIDADE(Lei n° 4898/65), ASSOCIACAO CRiMINOSA(art.
288, do CPB) e CRIME DE TORTURA(Lei n.' 9.455, de 0710411997), adotem as
seguintes providencias:

I - Comunicar pela via hibil e legal para a Policia Judiciaria Civil,
a ocorrencia do fato caracterizador de crime em tese it ser apmada, numa das
modalidades apontadas anterionnente, que sera a autoridade corn atribui<;oes
Jegais a apura<;:io do fato delituoso e posterior encaminhamento do inquerito
policial ao :l\.1inisterioPublico para analise e manifesta<;ao, vez que a competencia
para processo e julgamento dos supracitados delitos e da Justi<;a Comum EstaduaL

II - No elenco dos crimes militares propriamente ditos, antes da
instaura<;ao do lnquerito Policial Militar por conduta incornpativei de integrante
da instituiyao militar, verificar cuidadosamente se tal conduta nao se caracteriza
somente como uma transgressao militar e cujo fato seja carecedor de elementos
caracterizadores do tipo legal para instaura<;ao do inquisit6rio policial militar.

1II - A observancia dos dois incisos anteriores, ira evitar a
confec<;:io de 2(dois) inquisit6rios policial( militar e policia judiciaTia civil),
evitando-se, assim, dispendio de tempo e de prejuizos financeiros ao enirio, alem
de contribuir para descongestionamento de inumeros feitos policiais que no final
serao acoplados ao outro que se acha perante 0 Juizo Penal competente.

AO DELEGADO GERAL DE POLicIA CIVIL:

Art. 2.0) Que adote as providencias legais administrativas, no
sentido de emitir orientayoes aos DeJegados de Policia Civil do Estado do Ceara
para, na qualidade de autoridades de Policia ludiciaria Civil, adotem as seguintes
providencias:

r - Ao tomar conhecimento de noticia de crime em tese. de uma
das modalidades de delitos apontados no artigo 1.O(primeiro) desta recom'endayao,
procedam a imediata instaurayao do inquerito policial(flagrante ou por potiaria),
solicitando, se for 0 caso, infonnayoes e outros elementos ao Comando Geral da
instituiyao militar que pertencer 0 infrator, visando instruir a apurayao e, ao final,
encaminhar os autos inquisitoriais a Justiya Comurn, via Ministerio P6blico(titular
da ay5.o penal publica), por ser essa cornpetente para 0 processo e julgamento do
fato apmado inicialmente pela policiajudiciaria civil.

"No exercfcio de suas atribuiyoes, 0 Ministerio Publico s6 deve conhecer, dentro da lei, 0 limite do
passive] e jamais ficar aquem do necessario". (J.B. CORDEIRO GUERRA)



Registre-se e cientifique-se as excelentissimos Senhores
Procurador Geral de Justic;a do Ceara, Procurador Geral do Estado do Ceara,
Corregedor Geral do Ministerio Publico do Ceara, Secretario da Seguranc;a
Publica e Defesa Social, Comandantes Gerais da Policia Militar e Corpo de
Bombciros Militar do Estado do Ceara, Delegado Geral de Policia Civil do Estada
do Ceara, Juiz de Direito da Vara da Justic;a Militar Estadual, dando, ainda,
conhecimento desta ao Seru10r Secretario Oeral da Procuradoria Geral de Justic;a
do Ceara, para fins de publica<;:3ono Diario da Justiya, bern ainda, seja remetida
c6pia desta recomendayao, par oficio circular(e-mail), a todos os membros do
Ministerio Ptlblico do Ceara, para conhecimento e observancia legal doravante.

Fortaleza(CE),13de~~;!j de 2016

FILHO

"No exercicio de suas atribuivoes, 0 Ministerio Publico s6 deve conhecer, dentro da lei, 0 limite do
possivel e jamais fical' aquem do necessaria". (lB. CORDEIRO GUERRA)


