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1- Introdução 

 

 

O controle externo da atividade policial é um mandado conferido pelo povo a uma de suas 

instituições - o Ministério Público - para supervisionar o grau de regularidade e de obediência ao ordenamento jurídico 

de suas polícias (únicos órgãos do Estado autorizados, em tempos de paz, a portar armas e exercer, de forma legítima, a 

força). Por óbvio que o delineamento do mandado, em extensão e profundidade, compete ao próprio povo, através de 

seus representantes eleitos por sufrágio universal. À instituição Ministério Público cabe exercer a atribuição conferida, 

não estabelecer, normativamente, suas diretrizes básicas ou fundamentais. Justamente por isso, a CF remete a regulação 

do mandado à lei complementar (federal, no âmbito da União, e estadual, no âmbito dos Estados). Quando a regulação 

primária se dá por via administrativa, há o que a doutrina convencionou chamar de fraude à Constituição (fraus 

constitutionis) e, paralelamente, um inequívoco abuso de poder normativo. 

Mas como se dá essa chamada "fraude à Constituição" no tocante à regulação das atribuições do 

controle externo da atividade policial? De duas maneiras podem as normas jurídicas ser violadas: (a) diretamente, 

quando há, simplesmente, conduta contrária a suas determinações; (b) indiretamente, sempre que, mesmo por meios 

considerados lícitos, ou pelo emprego de meios em geral ardilosos, aparentemente lícitos, se obtém resultado proibido 

ou se evita fim por ela imposto. O que importa para que se tenha a infração indireta é o fim alcançado com o ato 

jurídico, e não o meio utilizado para alcançá-lo
1
. 

O poder regulamentar diretamente envolvido nessa análise remonta a uma pronunciada tendência 

autoritária da administração pública brasileira, como legado de nossa nefasta herança política. Há uma praxe 

disseminada entre órgãos administrativos de diferentes níveis hierárquicos e de diversas instituições cuja ânsia de 

autorregulação – por motivos utilitários, pragmáticos ou corporativos - destrava uma discussão (sempre recorrente) 

sobre os limites de tais normas autorregulatórias em relação à lei e até à própria Constituição. 

Este estudo, portanto, propõe-se analisar a prática disseminada em muitas unidades ministeriais de 

proceder uma autorregulação administrativa das atribuições referentes ao controle externo da atividade policial. Embora 

a prática se estenda às atribuições de todos os órgãos de execução do Ministério Público – sendo de igual modo, 

alcançada pelas razões e conclusões deste ensaio -, o cerne de nossa abordagem será a função constitucional prevista no 

art. 129, inciso VII, da Constituição Federal.   

 

2- Práticas autorregulatórias: inconstitucionalidade 

 

Algumas unidades do Ministério Público violam a Constituição diretamente, regulando 

primariamente a função através de ato interno infralegal. Exemplo é o Ministério Público de Mato Grosso. A Lei 

Complementar n. 27, de 19.11.1993 (Lei Orgânica da referida unidade ministerial) prevê no art. 24 que o "Ministério 

Público exercerá na forma da lei, o controle externo da atividade policial, velando, em especial, pela indisponibilidade, 

moralidade e legalidade da persecução criminal". Além desse artigo, não há nenhum outro dispositivo na referida lei 

complementar que trace outras diretrizes ou atribuições dos órgãos de execução encarregados do referido controle. 

  
1
 MELLO, Marcos Bernardes de. Da fraude à Constituição no sistema jurídico nacional. Curitiba:Revista da 

Faculdade de Direito-UFPR, n. 47, 2010,  pp. 144-145. 
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Todavia, até onde nos é dado conhecer, as atribuições do controle externo da atividade policial são traçadas na 

Resolução n. 20/2004
2
, do Colégio de Procuradores daquela unidade ministerial. O exercício da atribuição ao invés de 

se dá "na forma da lei" (tal como previsto no artigo 24 da Lei Complementar citada), se processa "na forma de um ato" 

do Colégio de Procuradores de Justiça. 

Outras unidades institucionais, introduzem um dispositivo em suas leis de regência, remetendo a 

regulamentação da função a ato de órgão administrativo interno (a norma legal mantém uma aparente compatibilidade 

com a Constituição, mas, rigorosamente, a viola, fraudando-a – e defraudando a vontade do constituinte originário). 

Exemplo é o MP do Amazonas. Nesta unidade, a Lei Orgânica respectiva (LC n. 011/1993) regulava um modelo 

específico de controle externo da atividade policial, nos arts. 88 e ss. Todavia, o Colégio de Procuradores aprovou uma 

resolução (n. 032/2018) modificando e acrescentando novas atribuições, dispondo no art. 8
o
. que a resolução só entraria 

em vigor quando fosse modificada a lei complementar conferindo atribuição ao referido órgão ("delegação legislativa") 

para regular por ato infralegal a referida matéria (bem como de todas as demais promotorias de justiça). Em 17 de abril 

de 2019, foi aprovada a LC n. 195/2019 em que no art. 1
o
. dispõe: 

 

"O art. 92-A da Lei Complementar n. 11, de 17 de dezembro de 1993, passa a vigorar com a 

seguinte redação: Art. 92-A. Todas as atribuições de Promotorias de Justiça serão reguladas por Resolução do Colégio 

de Procuradores de Justiça, ressalvando-se, até a sua publicação, o que constar na Lei". 

 

Aqui o legislador outorgou à Administração mais do que deveria, deixando ao arbítrio do 

administrador matérias que não podem escapar à apreciação do Poder Legislativo, por explícitos mandamentos 

constitucionais (CF, arts. 128, § 5º e 129, VII - remete a regulamentação à "lei complementar mencionada no artigo 

anterior"). Veja-se que o desenho fundamental das atribuições do Ministério Público (e por óbvio de todos os seus 

órgãos de execução, e não apenas do controle externo) deve vir previsto em lei complementar, tal como disposto no art. 

128, §5º da Constituição Federal: 

 

"Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos 

Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público...".   

 

Igual norma consta na Constitução Estadual do Amazonas: 

 

"Lei complementar, de iniciativa do Procurador-Geral da Justiça, estabelecerá a organização, as 

atribuições e o estatuto do Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros..." (art. 86, caput). 

 

Além de prever que todas as atribuições dos órgãos do Ministério Público devem ser reguladas em 

lei complementar (art. 128, §5º), o constituinte, em relação ao controle externo da atividade policial, foi enfático 

(assumindo o risco de pecar pela clareza) no sentido de remeter sua regulação à lei complementar prevista no referido 

art. 128, §5º (art. 129, VII). Essa ressalva do art. 129, VII, da CF, não é para que o legislador delegue ao administrador o 

poder de legislar (normatizar primariamente) – delegação constitucionalmente vedada -, mas para que o próprio 

legislador proceda ao delineamento, configuração e estabeleça em lei as atribuições do controle externo da atividade 

policial, remanescendo ao administrador o poder regulamentar.   

Há outro efeito gravíssimo decorrente da Lei Complementar n. 195/2019. Vários artigos da atual 

Lei Orgânica do MP/Amazonas (LC n 011/1993), em estreita consonância (e obediência) com as exigências 

constitucionais acima aludidas, dispõem sobre as atribuições de inúmeros órgãos de execução (Promotoria de Justiça de 

Execuções Criminais, Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri, Promotoria de Justiça Especializada em Delitos de 

Trânsito, Promotoria de Justiça Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes, Promotoria de Justiça de 

Fundações e Massas Falidas, Promotoria de Justiça de Registros Públicos, Promotoria de Justiça Especializada na 

proteção e defesa do meio ambiente e patrimônio histórico, Promotoria de Família e Sucessões etc). No momento em 

que o Colégio de Procuradores entender que deva regular, por exemplo, as atribuições da Promotoria de Família e 

Sucessões, o art. 59 da LC n. 011/1993, restará imediatamente revogado (na exata inteligência do art. 92-A da LC n. 

195/2019: "...ressalvando-se, até a sua publicação, o que constar na Lei"). E isso pode se passar com as atribuições de 

todos os outros órgãos de execução, atualmente com assento legal. 

Mas em que mundo jurídico, são, hígido e racional, um ato administrativo tem o poder de revogar 

uma lei? Onde está a observância do princípio do paralelismo das formas? Onde o respeito ao princípio da separação 

dos poderes (em que um órgão administrativo se arroga o poder de legislar)? O paralelismo das formas não é apenas 

fruto do bom senso, tem assento legal na LEINB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – Lei n. 

12.376/2010): "Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue" (art. 

2
o
.).   

Essas práticas autorregulatórias constituem, essencialmente, uma ofensa ou violação à 

Constituição, na medida em que a norma constitucional de eficácia limitada exige uma intervenção legislativa, de modo 

a traduzir normativa e primariamente as diretrizes fundamentais da função constitucional atribuída ao Ministério 

Público, e não uma espécie de delegação legislativa disfarçada deferida por uma "complacência irregular do Poder 

  
2
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Legislativo". 

Conforme lição de Celso Antônio Bandeira de Mello
3
, 

 

"Considera-se que há delegação disfarçada e inconstitucional, efetuada fora do procedimento 

regular, toda vez que a lei remete ao Executivo a criação das regras que configuram o direito ou que geram a obrigação, 

o dever ou a restrição à liberdade. Isto sucede quando fica deferido ao regulamento definir por si mesmo as condições 

ou requisitos necessários ao nascimento de direito material ou ao nascimento da obrigação, dever ou restrição".   

 

Quando o Poder Legislativo autoriza que direitos/prerrogativas e deveres/restrições/obrigações 

sejam disciplinados por regulamento, renunciando à sua competência, solapa o princípio da legalidade ("ninguém será 

obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei") e confere um controverso poder normativo 

ao órgão administrativo. 

Dentro de nossa estrutura constitucional de tripartição de poderes, têm-se que as funções típicas de 

cada um dos poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, são, em regra, indelegáveis. Diz-se "em regra", porque  em 

dois momentos a Constituição, excepcionalmente, outorga a prerrogativa de legislar ao Executivo: para edição de 

medidas provisórias (art. 62) e produção de leis delegadas (art. 68). Em relação às leis delegadas, não serão objeto de 

delegação, dentre outras, matéria reservada a lei complementar. Acrescente-se ainda, que as previsões contidas nos arts. 

62 e 68 da CF, são exceções ao princípio da separação dos poderes que implicam duas conclusões: 1- só a Constituição 

pode prever exceções aos seus princípios, não sendo lícito tal tarefa ao legislador; 2- não é possível interpretar 

extensivamente as exceções aos princípios constitucionais. 

Esse meio indireto ("delegação legislativa"), aparentemente lícito, representa uma fraude à 

Constituição. Se o regulamento não pode ser instrumento para regular matéria que por ser legislativa, é insuscetível de 

delegação, menos ainda poderão fazê-lo atos de estirpe menor, tais como  instruções, portarias ou resoluções. Se o 

Chefe do Poder Executivo não pode assenhorear-se de funções legislativas nem recebê-las para isso por complacência 

irregular do Poder Legislativo, menos ainda poderão outros órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta
4
. 

O ideal na realização do Direito é que a aplicação da norma coincida com a sua incidência. Como 

a incidência nunca falha (infalibilidade da incidência), o que pode falhar é a aplicação da norma incidente, porque é ato 

humano resultante da interpretação da norma e da valoração dos fatos (suportes fáticos). Por isso, os atos que importam 

infração indireta à norma jurídica (fraude à lei ou à Constituição), intencionais ou não, não podem ter a pretensão de 

evitar ou enganar a incidência da norma jurídica, mas visam, isto sim, a burlar a aplicação das imposições normativas, 

positivas ou negativas, procurando conduzir o intérprete a considerar que outra foi a norma incidente, não a que 

realmente incidiu e foi infringida. Quer-se obter resultado proibido ou evitar fim imposto pela norma sem que a sanção 

respectiva lhe seja aplicada. A burla não impede a incidência da norma sobre o suporte fático que realmente se tenha 

concretizado, mas procura evitar-lhe a aplicação. A infração existe, mas não se quer que seja reconhecida. Por isso, a 

fraude à lei há de ser examinada, objetivamente, como pura e simples infração à norma jurídica, abstraídos os aspectos 

psicológicos que possam estar envolvidos
5
. 

A fraude ou violação indireta à Constituição também é verificada em outros setores do cenário 

jurídico brasileiro. Eis um exemplo que nos é dado por Marcos Bernardes de Mello
6
. O Congresso Nacional, para 

compensar a lerdeza e ineficiência de seu desempenho na missão de legislar, adotou norma regimental que permite a 

aprovação de leis pelo voto de liderança dos partidos políticos – é o chamado voto de liderança. Não são os 

parlamentares que votam pessoalmente, mas cada líder representa o número de votos correspondente ao de 

parlamentares que integram a sua bancada. É compreensível a medida, se considerarmos que obter quorum num 

Congresso de ausentes é verdadeiramente difícil. O art. 47 da Constituição, entretanto, dispõe textualmente, que as 

deliberações de cada Casa do Congresso e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presentes a maioria 

absoluta de seus membros. Diante disso, não há como negar que o voto de liderança constitui uma burla à norma do art. 

47, uma vez que se reconhece realidade a um quorum e uma maioria fictícios, o que é incompatível com a Constituição. 

A nosso ver, embora se trate de uma medida que estaria incluída no conceito de decisão interna corporis (ato que, por 

essa natureza, segundo espúria interpretação do Congresso, estaria excluído do judicial control), a norma regimental 

viola indiretamente a Constituição e, portanto, as matérias assim aprovadas são nulas de pleno direito em razão de 

inconstitucionalidade formal. 

Sobre esse tema, foi travada valiosa discussão no Supremo Tribunal Federal, no bojo do MS 

26.955-DF, Rel. Min. Carmen Lúcia (j. 01.12.2010). Nesse julgado, o STF mandou uma clara mensagem à 

Administração Pública em geral: não é mais admissível, pelo cenário constitucional atual, modificar atribuições de 

cargo público por ato infralegal. Atos administrativos como portarias, resoluções ou instruções são meios juridicamente 

impróprios para "veicular norma definidora das atribuições inerentes a cargo público" (voto da relatora). Sem lei, não 

  
3
 Curso de Direito Administrativo. São Paulo:Malheiros, 2001,  p. 324. 

4
 BRODBEKIER, Bruno. Poder regulamentar da Administração Pública. Rio de Janeiro, Revista de Direito 

Administrativo, Jul./Set. 2003, vol. 233, p. 148; DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito 

Administrativo. São Paulo:Malheiros, 2001,  p. 335. 
5
 MELLO, Marcos Bernardes de. Cit., p. 150. 

6
 MELLO, Marcos Bernardes de. Cit., pp. 167-168. 
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pode haver mudança nas atribuições que nasceram com o cargo e para cujo desempenho se deu o concurso público. 

Como destacado no voto do Min. Gilmar Mendes, há um modelo de delegação legislativa vedado 

pela Constituição, mas que a toda hora se repete na prática legislativo-constitucional, vertido numa autorização, 

encontrada em várias leis, que outorga à Administração Pública o poder de, por ato administrativo singular, reestruturar 

as atribuições. Diante da dificuldade, muitas vezes, de se fazer a reestruturação, via lei, acaba-se buscando, nessas 

autorizações genéricas, que são verdadeiras delegações legislativas heterodoxas, porque diretamente se dá ao 

responsável pela Administração, o Ministro de Estado, o Procurador-Geral, aos órgãos responsáveis pela reestruturação, 

essa possibilidade de redefinir, reestruturar determinadas carreiras. Essas delegações (isso quando as há) produzem um 

quadro de insegurança jurídica muito acentuado, porque o ato administrativo passa a ter uma força efetiva de lei. 

Embora não aceitando a delegação legislativa pura e simples, pondera-se, na linha do Direito 

americano, a possibilidade do "regulamento autorizado", que é aquele caso em que o legislador, ele próprio, baliza o 

conteúdo da legislação. Só que nesses casos, em geral, não têm ocorrido sequer isto. A rigor, a lei não contém os 

elementos mínimos que norteariam a base do ato assim chamado regulamentar. No fundo, o ato regulamentar acaba 

dando todo o conteúdo da lei (conclui o Min. Gilmar Mendes). 

Esse "regulamento autorizado" de que fala o Min. Gilmar Mendes, no Brasil aplica-se apenas às 

agências reguladoras que exercem seu poder normativo, ora em decretos autônomos, ora em delegação de poderes 

legislativos realizada pela lei que as institui, que lhes outorgam esta competência, fixando apenas os princípios 

norteadores, standards, a serem obedecidos na ulterior regulamentação
7
. O Ministério Público nem tangencia essa 

doutrina.   

 

 

3-  Normatização secundária decorrente do poder regulamentar 

 

 

Nada impede que uma vez regulada a matéria através de lei própria, a instituição, através de seus 

órgãos diretivos internos, proceda à regulamentação com o objetivo de melhor executar a atribuição (através de portaria, 

resolução etc.). Não pode, todavia, a pretexto de regulamentação, inovar sobre o texto normativo da lei (ou emitir um 

ato administrativo com força de lei), por conta da acessoriedade e da dependência do poder regulamentar à competência 

legislativa. É necessário respeitar a hierarquia entre lei e regulamento. 

Como ressalta Pedro Dutra
8
: 

 

"Não é tampouco permitido ao órgão administrativo, sob o pretexto de insuficiência da norma 

legal, emendá-la por meio de norma regulamentar, para suprir-lhe lacuna, mesmo se indiscutível a existência dessa, não 

é competente o órgão para aditar a Lei: repele a ordem jurídica a conversão de órgão administrativo em órgão legislador 

supletivo, elaborador incidental de norma legal; deve o órgão administrativo circunscrever-se à elaboração de normas 

infralegais". 

 

No direito brasileiro só é aceito o "regulamento executivo", ou seja, decretos e regulamentos para a 

fiel execução das leis (CF, art. 84, inc. IV - a Constituição é o único fundamento para o exercício da competência 

regulamentar). O regulamento autônomo ou independente não integra a tradição de nosso sistema jurídico (a única 

exceção é a prevista no art. 237, da CF). Pelo teor da norma constitucional e até por representações conceituais previstas 

na doutrina, pode-se imaginar que o poder regulamentar seja exclusivo dos chefes do Executivo (presidente, 

governadores e prefeitos), mas, na verdade, trata-se de um dever da Administração, pois sempre que a lei necessite de 

alguma forma ser complementada, para que seja correta e efetivamente aplicada, o administrador público tem o dever 

imperioso de expedir o correspondente regulamento
9
. 

No exercício do poder regulamentar, por mais longe que possa ir o Poder Administrativo na 

formulação de regras ou de preceitos jurídicos, ele não exerce, entretanto, nesse domínio uma atividade livre. A lei 

condiciona estritamente a produção administrativa de preceitos ou de regras de caráter jurídico, limitada a sua atividade, 

no que toca às medidas regulamentares destinadas à execução da lei, a tão-somente editar aqueles preceitos ou aquelas 

regras jurídicas que tenham por fim tornar executórios os preceitos e as regras legais, mediante dispositivos que, por 

serem de caráter meramente administrativo, o legislador deixou e podia deixar à prudente discrição do administrador
10

. 

Na Constituição está claro que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei” (CF, art. 5°, II) e que a Administração Pública se cinge ao princípio da legalidade (CF, art. 37). 

Ao romper a acessoriedade e a dependência à lei, criando deveres ou obrigações para os órgãos e agentes controlados ou 

fiscalizados, o ato regulamentador é inconstitucional. O controle externo da atividade policial não é um fim próprio do 

  
7
 BRODBEKIER, Bruno. Cit., p. 168. 

8
 O Poder Regulamentar dos Órgãos Reguladores. Rio de Janeiro:Revista de Direito Administrativo, jul./set. 2000, 

p. 247. 
9
 BRODBEKIER, Bruno. Cit., p. 143. No mesmo sentido: CUÉLLAR, Leila. As Agências Reguladoras de Serviço 

Público e seu Poder Normativo. São Paulo:Dialética, 2001, p. 117.    
10

 CAMPOS, Francisco. Lei e Regulamento. Rio de Janeiro:Revista Forense, mar/abri 1953, p. 71.   
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Ministério Público, mas sim da sociedade e do Estado. Seus poderes, neste aspecto, são conferidos para atender a 

interesses de outrem, são meramente instrumentais, necessários à consecução dos fins aos quais está encarregado de 

atender. Se a função constitucional não é própria, logo a instituição não pode se autoconferir poderes, estabelecer 

deveres ou restringir direitos. Neste aspecto, o Ministério Público não é uma instância de regulação autônoma, mas 

secundária ou executiva. Somente à lei cabe indicar as condições de aquisição ou restrição de direitos. 

A segurança jurídica proporcionada pelo princípio da legalidade (CF, arts. 5°, II e 37), seria 

fragilizada ao perder seu caráter de medida assecuratória constitucional quando incumbida a órgão diverso do 

Legislativo a função de estabelecer condições normativas (com estabelecimento de deveres e de restrições a direitos). 

Quando assim procede, o Ministério Público exerce poderes que não lhe foram atribuídos em suas diretrizes 

fundamentais ou básicas, mas dos quais se apropria por regulação própria e autônoma. Passa a instituição a exercer o 

duplo e inconstitucional papel de legislador e executor de suas próprias normas de atuação. 

Não é preciso lembrar que o controle externo da atividade policial implica, por um lado, na 

imposição de obrigações de fazer e de não fazer aos órgãos policiais sujeitos ao respectivo controle, e por outro, os 

respectivos direitos ou prerrogativas ao órgão controlador. Quando uma lei ou um ato, por exemplo, confere ao órgão 

controlador a prerrogativa de livre ingresso, acesso a documentos e laudos etc., impõe ao órgão controlado a obrigação 

correlata de permitir o livre ingresso, o acesso aos documentos etc. Tais poderes e tais obrigações configuram normas 

sobre relações de supremacia geral e não podem ser criadas pelo órgão controlador, mas precisam vir previamente 

delineados, configurados e estabelecidos em lei (no caso do controle externo, em lei complementar específica). 

Estabelecida essa estrutura legal prévia, o órgão controlador pode regulamentar por ato administrativo próprio, 

esclarecendo o conteúdo normativo e estabelecendo uma padrão de atuação funcional para melhor cumprir e executar a 

lei (poder normativo secundário decorrente do poder regulamentar). O regulamento não é apenas inferior à lei, mas 

dependente dela. 

Como dizia Pontes de Miranda
11

, em seus comentários à Constituição de 1967, "onde se 

estabelecem, alteram ou extinguem direitos,  não há regulamentos - há abuso do poder regulamentar, invasão da 

competência do Poder Legislativo. O regulamento não é mais do que auxiliar das leis, auxiliar que sói pretender, não 

raro, o lugar delas, mas sem que possa, com tal desenvoltura, justificar-se e lograr que o elevem à categoria de lei". 

O poder regulamentar atribuído aos órgãos administrativos e exercido, com notável volúpia, na 

forma de resoluções, regimentos, instruções, portarias, etc, deve guardar estritamente os limites da Lei que referem. Não 

podem tais órgãos, com as normas regulamentares que expeçam, alterar, sob qualquer forma ou em qualquer medida, a 

Lei, acrescê-la, suprimi-la ou aditá-la, desatender à sua finalidade, alterar suas definições, conceitos ou noções, ou ainda 

interpretar-lhe as regras, ou, ainda, versar-lhe matéria distinta. O propósito das normas regulamentares é desdobrar, para 

a explicitar, a Lei, visando especializar a sua aplicação a situações, cuja particularidade escape à norma legal; não é a 

norma regulamentar meio de adaptação da norma legal a uma dada situação fáctica, senão o contrário, a identificação 

desta situação fáctica ao comando jurídico já definido, com maior generalidade, na Lei
12

. 

Podemos, em termos doutrinários, distinguir duas espécies de poderes normativos incidentes sobre 

a matéria do controle externo da atividade policial: o poder regulador através de lei complementar (atribuição exclusiva 

e indelegável do poder legislativo) e o poder regulamentador (atribuição de órgão administrativo competente decorrente 

do poder regulamentar). A regulamentação não pode substituir ou se sobrepor à regulação legal, não pode criar um 

"poder legislativo paralelo", dispondo primariamente ou inovando no cenário jurídico. Sua função é, exclusivamente, 

esclarecer o conteúdo da lei para melhor cumpri-la, executá-la e ativá-la, ou seja, um desdobramento objetivo dos 

comandos contidos na lei (seja quanto ao conteúdo, seja quanto ao campo de sua aplicação, seja quanto à sua 

finalidade). O ato regulamentar atua intra legem e secundum legem.   

A questão não se resume em limitar ou em expandir as prerrogativas da instituição controladora ou 

controlada (em si extremamente importante), mas, essencialmente, em fazer cumprir a norma constitucional com o rigor 

necessário exigido por uma ambiência política democrática. 

 

4- Racionalidade do Direito e respeito à supremacia constitucional 

 

O Direito nunca deve se adaptar à política (partidária ou institucional), mas é a política que deve, 

sempre, adaptar-se ao Direito. Ou seja, o Ministério Público (com suas políticas institucionais internas) não está 

autorizado, constitucionalmente, a fazer as vezes dos representantes eleitos do povo na definição das diretrizes 

fundamentais do controle externo. 

Se queremos manter a racionalidade do Direito, não podemos admitir exceções de natureza 

pragmática ou utilitária ao respeito às disposições constitucionais. Talvez ceder ao arbítrio do legislador represente uma 

perda ou uma fraqueza a curto prazo – discussão que pode ser infinita em suas nuances. Mas a longo prazo, esta 

fraqueza se transforma em força, porque somente assim é que uma instituição pode continuar fiel aos fundamentos 

sobre os quais ela foi edificada no passado e renunciar às tentações do presente que, no futuro, poderiam ser prejudiciais 

à sua essência. Não é demais recordar, a esse propósito, de uma definição do Direito proposta por Ronald Dworkin
13

: 

  
11

Comentários à Constituição de 1967. Rio de Janeiro:Forense, 1987, p. 314.   
12

 Pedro Dutra, cit., pp. 254-255. 
13

 Citado por Michel Terestchenko, O bom uso da tortura. Tradução de Constância Maria Egrejas Morel. São 

Paulo:Loyola, 2011, p. 124. 
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"A atitude do Direito é construtiva: ela visa, no espírito de interpretação, sobrepor o princípio à 

prática para mostrar o melhor caminho rumo a um futuro melhor, respeitando como convém a fidelidade do passado. 

Finalmente, é uma atitude fraternal, uma expressão da maneira como estamos unidos em uma coletividade, embora 

divididos em nossos projetos, nossos interesses e nossas convicções". 

 

A Constituição Federal determina que "leis complementares da União e dos Estados, cuja 

iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de 

cada Ministério Público" (art. 128, § 5º) e quando, no art. 129, inciso VII, atribui como função institucional do 

Ministério Público o exercício do controle externo da atividade policial, remete a regulação à "lei complementar 

mencionada no artigo anterior". Ou seja, é uma norma constitucional impositiva de eficácia limitada, não produzindo 

efeitos sem a respectiva lei reguladora. O constituinte originário fez da intervenção legislativa, neste caso específico, 

condição necessária ou impositva para o desenvolvimento dessa sua opção. 

Um indício claro de quando a norma constitucional é de eficácia limitada ocorre quando a mesma 

é provida de expressões como "nos termos da lei" (CF, art. 5
o
,. VII), "a lei disporá" (CF, art. 9º, § 1º; art. 21, XI; art. 27, 

§ 4º; art. 32, § 4º; art. 33, caput), "na forma da lei" (CF, art. 129, VII) ou "definido em lei" (CF, art. 5
o
., LXI). 

Não é demais recapitular que as normas constitucionais de eficácia limitada são parâmetros 

normativos cuja aplicabilidade é mediata, indireta e reduzida (diferida ou postergada). Dependem da edição de uma 

normatividade posterior, através da qual, o legislador, integrando-lhes a eficácia mediante ato próprio (lei), conferem-

lhes capacidade de execução. 

 

 

5- Atribuições e cargo público: análise em relação à Administração Pública em geral 

 

Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional 

que devem ser cometidas a um servidor.  E é criado por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres 

públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão (artigo 3º da Lei 8.112/90). As atribuições de um cargo 

são criadas e delineadas igualmente por lei. E, uma vez criadas por norma legal, somente são passíveis de alterações por 

meio de lei. Toda competência ou atribuição decorre de lei. A Administração não pode, unilateralmente e por norma 

interna, modificar as atribuições dos cargos ou criar-lhes outras, sob pena de ilegalidade. 

Imagine-se a Administração, através de ato interno e infralegal, alterando radicalmente as 

atribuições de um cargo público. Na prática, é como se criasse um novo cargo público. Um indivíduo fez um concurso 

público para um determinado cargo com X atribuições. No exercício da função, as atribuições são totalmente alteradas, 

passando a Y atribuições. O cargo público original, pré-concurso, inexiste, sendo totalmente remodelado, acarretando, 

por via tortuosa e não aceita pela Constituição, numa espécie de provimento derivado. Segundo jurisprudência pacífica 

e consolidada do STF (ADI 951/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 29.4.2005), todas as formas de provimento 

derivado foram abolidas pela Constituição. 

A Lei n. 8.112/1990, em seu art. 13 deixa bem claro: 

 

"A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os 

deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, 

por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei". 

 

Essa proibição de "alteração unilateral" das atribuições, no caso da Administração Pública, sugere 

que eventual mudança no feixe de atribuições do cargo exige intervenção legislativa. 

O Tribunal de Justiça gaúcho, por diversas vezes, já declarou inconstitucional lei municipal por ser 

carecedora de "definição clara das atribuições respectivas" de cargos públicos criados, violando os artigos pertinentes da 

Constituição Estadual combinado com o art. 37, II e V, da Carta Federal. E ainda acrescenta: 

 

"Somente lei em sentido estrito, de iniciativa do Prefeito Municipal, pode criar cargos, empregos e 

funções públicas municipais, descabendo a definição das atribuições destes por decreto, regulamento ou regimento" 

(ADI nº 70061068482, Tribunal Pleno, rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. em 27.10. 2014). 

 

Cargos sem a correspondente descrição das atribuições na lei criadora, corresponde em "arbitrária 

geração de cargos".   

 

6- Conclusão 

 

A Lei Fundamental do país, de forma muito clara, atribuiu a competência para disciplinar o 

controle externo da atividade policial ao Poder Legislativo (Congresso Nacional e Assembleias Legislativas), com a 

participação do Poder Executivo (Presidente da República e Governadores), que deverão exercê-la por meio de Lei 

complementar. Podemos ou não concordar com isso, podemos ter razões outras para sustentar entendimento diverso 

(dados o arbítrio e a volubilidade de nossos legisladores), mas ao fim, está em jogo a observância ou não da 
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Constituição Federal. Como membros do Ministério Público e "defensores do regime democrático" (logo, do Estado de 

Direito e da estrita observância da Constituição), devemos ser especialmente cuidadosos em manter nossos julgamentos 

não infectados pelos interesses pessoais ou corporativos, ou ainda por conjunturas políticas institucionais. 

Uma instituição com o encargo constitucional de "defender o regime democrático" – regime este 

que tem na separação dos poderes um princípio intangível (CF, art. 2
o
. c/c o art. 60, parágrafo 4

o
.) - e adere à lógica de 

ofender a Constituição e se autoconceder poderes e prerrogativas, impondo  deveres e restringindo direitos de outrem, 

está programando sua própria destruição ou reduzindo a letra morta o referido encargo. Essa dinâmica corrosiva 

alimenta de um lado, o corporativismo, e de outro, perverte o prestígio institucional perante a sociedade, rompendo a 

necessária confiança existente entre os cidadãos e as suas instituições. 

Um sinal de uma democracia saudável é a capacidade de obedecer, em qualquer transe, às regras 

do jogo. As exigências constitucionais, por menores que sejam, não podem ser abolidas ou ignoradas, sob pena de 

abolir, no mesmo passo, a realidade fundamental do Estado. Essas exigências são necessárias para racionalizar e 

legitimar, ainda que formalmente, determinadas práticas políticas ou administrativas e para conferir ao nosso cenário 

jurídico sua coerência e sua harmonia. São elas que nos conduzem a uma elevada cultura constitucional, fazendo-nos 

superar o horizonte rés do chão dos interesses conjunturais. De todos os grandes conceitos que uma instituição 

vocacionada à defesa da democracia leva em suas ações (internas e externas), sem dúvida, um dos maiores é o respeito 

pela Constituição. 

 

 

ENUNCIADO: 

 

"A regulação normativa da função constitucional do controle externo da atividade policial através 

de ato da própria Administração implica: 1- violação ou fraude
14

 à Constituição (quando através de lei obtém uma 

delegação legislativa disfarçada); 2- violação do princípio da separação dos poderes, por efetivo abuso de poder 

regulamentar, invadindo a competência do Legislativo; 3- violação aos princípios da representatividade e da 

responsabilidade democrática, já que cabe às casas legislativas legislar, através de seus membros eleitos em sufrágio 

universal pelo povo. 

Nenhum órgão, instituição ou entidade da Administração Pública pode assenhorear-se de funções 

legislativas típicas nem recebê-las por condescendência irregular do poder legislativo. A competência legislativa é 

irrenunciável e, em regra, indelegável. O locus político-normativo de onde emergem as atribuições a serem conferidas 

ao controle externo da atividade policial é o poder legislativo".    
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 A palavra fraude, cujo conteúdo semântico envolve, necessariamente, intenção de enganar, de burlar, má-fé, conduz 

doutrinadores e juízes a considerar a intencionalidade como elemento caracterizador da infração indireta da norma 

jurídica, o que, de modo algum, é verdadeiro (MELLO, Marcos Bernardes de. Cit., p. 149). 
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