
 
  

NOVOS HORIZONTES PARA O CONTROLE EXTERNO DA POLÍCIA 

CLÁUDIA TÜRNER P. DUARTE*12 

SÍNTESE DOGMÁTICA: 

A promoção da segurança pública, na condição de um serviço público essencial, fundada na preservação 

da ordem pública, na incolumidade das pessoas e do patrimônio, é missão complexa, que deve ser abraçada pelo 

Poder Público com inteligência, isto é, com todas as ferramentas à sua disposição. Ainda que na sua literalidade, 

o art. 144 direcione este dever aos órgãos de polícia, não há dúvidas que a segurança pública é pauta de diversos 

entes federados e órgãos públicos. Trata-se de interpretar o art. 144, à luz do princípio administrativo da 

eficiência e do princípio constitucional da unidade. Como exemplo, está a atuação do próprio Ministério Público, 

voltada à preservação da ordem jurídica e ao controle externo das polícias. Em ambos os casos, o Parquet atua 

como ator de relevo para a segurança pública, verdadeiro direito fundamental. Nessa esteira, a tutela coletiva da 

segurança pública revela-se como novo front de atuação, de pesquisa e de estudos.  

A reorientação das atribuições do Ministério Público no exercício de sua missão constitucional de 

controle externo da polícia, contudo, não deve ser compreendida como uma rota de substituição, e sim como a 

ampliação de seus horizontes. Ela surge neste cenário com o intuito de somar forças, de avançar para territórios 

até então inalcançáveis. Trata-se de reconhecer uma nova fórmula de controle externo da polícia, que passa a se 

estruturar em dois eixos centrais, um de natureza cível-administrativa orientada pela promoção de direitos sociais 

difusos – que chamamos de tutela coletiva – e outro de natureza criminal – orientada pela preservação da ordem 

jurídica e restabelecimento da paz social – forjada em torno da lógica do direito penal. Uma mistura de 

prevenção e repressão, promoção de serviços públicos de segurança pública e manutenção da ordem pública. 

Com efeito, o Promotor de Justiça poderá elaborar estratégias sofisticadas de atuação direcionadas à 

transformação da realidade, propiciando ao Ministério Público uma experiência muito mais rica de fomento ao 

cumprimento normativo, pautado na efetividade. A conjugação de ferramentas de natureza cível e criminal, 

extrajudicial e judicial, nas mãos de um mesmo grupo ou promotor de justiça potencializa a sua atuação.  

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

1- CONTROLE EXTERNO, DIREITO CRIMINAL E SEGURANÇA PÚBLICA 

A violência sempre foi manchete no Rio de Janeiro. Há décadas, nos habituamos a abrir os jornais (e 

agora o celular), para checar que último evento brutal interrompeu a rotina ou a vida de alguém. Uma pequena 

amostragem, contudo. Um dia nas ruas do Rio de Janeiro está longe de caber nas quarenta páginas do formato 

impresso.  

Não é à toa que a cada novo governo, surge uma “nova” ideia para a “área de segurança pública”. Em 

geral, essa ideia gira em torno da atuação das polícias. Delegacias Legais, compra de viaturas policiais, 

gratificação faroeste, gratificação fuzil, Unidades de Polícia Pacificadora, Programa Segurança Presente, 

sistemas de reconhecimento facial... Trata-se de exemplos de programas e ações oficiais criados nas últimas 

décadas cujo propósito seria dar uma resposta à demanda social por segurança pública. 

Mas não é só. Os programas oficiais misturam-se com estratégias históricas de enfrentamento direto que 

transitam muito próximo (e, em muitos casos, para além) dos limites da legalidade. Incapaz de controlar o caos 

social com as ferramentas institucionais à sua disposição, o Estado opta por aceitar que se ultrapassem fronteiras 

demarcadas pela lei, e a se valer do método que impera no território criminoso: o uso indiscriminado da 

violência.  

                                            
1*Promotora de Justiça, Subcoordenadora do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP) 
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debates e reflexões conjuntas sobre a segurança pública no Rio de Janeiro e o nosso esforço coletivo na 

construção de uma sociedade justa.  



 
  

Não raro sem saber como debelar as organizações criminosas e diminuir a criminalidade e precisando 

apresentar resultados, o Estado parece dar à polícia uma carta branca para “fazer o que for necessário”, mesmo 

que isso se reflita em um absurdo número de mortes dos já conhecidos “suspeitos”. Atos de execução, mortes 

evitáveis ou legítima defesa. A circunstância pode variar, mas os corpos tombados têm, regra, a mesma cor, a 

mesma classe e os mesmos endereços: as favelas do Rio de Janeiro3.  

Quando o Poder Público abre mão do monopólio da violência, com o intuito de solucionar questões de 

segurança pública, ele acaba por cair numa armadilha. Isso porque, com esse poder em mãos, policiais de carne e 

osso descolam-se da sua missão de origem, e transformam-se a nível local no Estado em si mesmo, sem as 

amarras da lei ou de qualquer projeto constitucional. Inicia-se um processo de implosão institucional.  

Grupos de extermínio, milícias, e todas as suas variações, são um híbrido de poderes público e privado, 

polícia e sociedade. Substituem o Poder Público oficial, passando a governar territórios locais, por meio de uma 

lógica paradoxal: ostentam uma institucionalidade formal decorrente da sua vinculação com as polícias, mas 

agem com métodos e técnicas de opressão e violência próprias das organizações criminosas. 

Noutro giro, parte da estratégia do Estado consiste em realizar operações policiais em comunidades 

pobres (favelas) dominadas por grupos armados civis que em regra exploram a atividade econômica do 

narcotráfico. Ao argumento de conter o avanço desses grupos armados para além do território comunitário e 

combater o tráfico de drogas, milhares de operações policiais de confronto direto ocorrem no território 

fluminense, em especial, na cidade do Rio de Janeiro, e na Baixada Fluminense. A métrica utilizada para a 

análise do sucesso dessas operações é em regra a quantidade de drogas e armas apreendidas e o saldo de prisões. 

O saldo de mortes – decorrentes de confronto direto, e supostamente em legítima defesa – é formalmente 

reconhecido como um efeito colateral aceitável.  

O limite entre a legalidade e a ilegalidade dessas operações talvez seja um dos temas de maior angústia 

para o operador de direito. Considerando o direito posto – a paleta de crimes praticada por essas organizações 

civis armadas que dominam o território comunitário – impossível rechaçar de plano a validade e legitimidade de 

tais operações. Afinal, as polícias adentram tais comunidades com o objetivo de refrear a prática de inúmeras 

atividades criminosas.  

Ocorre, contudo, que a marginalidade de um território sem lei abre espaço, na vida real, para a falta de 

controle efetiva sobre as ações policiais que desenrolam nesse mesmo território. Considerando que somente as 

polícias conseguem avançar nesses espaços urbanos, o que existe para todos nós é a bem da verdade um ponto 

cego. Todas as ações praticadas no bojo de operações policiais observam os limites impostos pela Constituição 

Federal? Todas as operações de fato visam o combate à criminalidade? Existem relações não republicanas 

estabelecidas entre essas organizações criminosas e as polícias? Todos os mortos em operações estavam de fato 

agindo em resistência à atividade policial? Nós simplesmente não sabemos.  

Quem está controlando a atividade policial quando na calada da noite não há mais ninguém na rua? 

Quando na virada de um beco em uma favela qualquer, não há nada mais que um corpo estendido no chão? 

Como saber se a busca feita em um domicílio decorreu de uma situação de flagrante ou de uma invasão pura e 

simples? Essas são as questões que deveriam orientar o controle externo da polícia. Parte do nosso trabalho 

consiste em encontrar fórmulas que possibilitem respostas concretas a essas indagações.  

Em suma, tanto programas e ações governamentais oficiais de promoção da segurança pública quanto 

estratégias de combate direto à criminalidade estão associadas diretamente à atuação das forças policiais, e em 

especial, à ostensividade dessas polícias. Isto é, oficialmente, a capacidade que elas têm de produzir prisões e 

apreensões, e extraoficialmente, a morte de suspeitos. 

O Promotor de Justiça Paulo Mello da Cunha Jr., Promotor titular da 1ª Promotoria de Auditoria Militar 

do Estado do Rio de Janeiro e membro do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (doravante, 

GAESP)4, ao discorrer sobre o imbricamento existente entre segurança pública e polícia, enxerga algo além: um 

fenômeno de engenharia constitucional. A segurança pública não foi imaginada pelo constituinte originário como 

                                            
3ALVES, José Cláudio. Do esquadrão da morte ao narcotráfico: os homicídios e as estratégias de poder. In: 

ALVES, José Cláudio. Dos barões ao extermínio: uma história da violência na Baixada Fluminense. Duque de 

Caxias: APPH-CLIO, 2003. 
4MELLO CUNHA JR., Paulo Roberto. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a segurança 

pública: uma perspectiva para o futuro. Tese apresentada no Congresso Virtual Nacional do Ministério Público. 

2016. 



 
  

um sistema, sob a ótica da prestação de um serviço público, de responsabilidade do Poder Público, como no 

caso, a saúde, a educação ou a assistência social, mas sim como uma matéria reduzida às lógicas de manutenção 

da ordem pública e de polícia. Situado no Capítulo III, da Seção III (das Disposições Gerais) do Título V da 

Constituição Federal, que dispõe sobre A defesa do Estado e das Instituições Democráticas, o art. 144 surge na 

esteira de institutos de excepcionalidade institucional e de natureza militar. É a raspa de tacho de uma família de 

peso que engloba o estado de defesa, o estado de sítio e as forças armadas. Sob esse primeiro aspecto, 

verificamos que em 1988, a segurança pública se apresentava à sociedade por uma lógica exclusiva de atividade 

de preservação da ordem pública. Direcionando a nossa análise para a sua estrutura interna, veremos que a 

redação do art. 144 segue o mesmo raciocínio, na medida em que o texto restringe a atuação do Poder Público na 

área de segurança pública à atividade policial. Isto é, de acordo com o art. 144 da CRFB/88, o dever do Estado de 

promover a segurança pública está restrito à atuação dos seguintes órgãos: (i) Polícia Federal; (ii) Polícia 

Rodoviária Federal; (iii) Polícias Civis; (iv) Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Sob um segundo 

aspecto, o formato redacional do art. 144 direciona a segurança pública invariavelmente para a atividade policial.  

Partindo dessa premissa, verificamos um curioso fenômeno histórico em torno do tema segurança 

pública no Rio de Janeiro, e com efeito, na atividade de controle externo das suas respectivas polícias. Na medida 

em que a segurança pública no Rio de Janeiro é essencialmente o combate ostensivo à criminalidade, praticado 

por meio da atuação das polícias, toda a sua temática é automaticamente associada às Promotorias de Justiça 

Criminal, e a sua atividade de persecução penal. Falar em segurança pública é basicamente falar de direito 

criminal, denúncia, processo, condenação, prisão, e tudo mais, que habita a seara do direito penal e do processo 

penal. O controle externo a ser realizado é, portanto, este que decorre da atuação criminal: e pode ser traduzido 

no trabalho do Promotor de Justiça criminal, seja na fase da investigação, seja na fase do processo. Os policiais 

praticaram algum crime? Esta durante muitos anos foi a frase que orientou a cultura institucional do Ministério 

Público em torno do controle externo das polícias.  

2 – A DESCOBERTA DE UMA NOVA FRONTEIRA: O QUE EXISTE ENTRE O DIREITO 

ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL E O DIREITO PENAL? 

Durante muitos anos, o Ministério Público se apresentou à sociedade como personagem principal do 

processo penal. Nessa esteira, o Promotor de Justiça Criminal tornou-se no imaginário coletivo a personificação 

de toda uma instituição. Paralelamente, inúmeras gerações de promotores de justiça moldaram-se a essa 

estrutura, e passaram a se reconhecer, sob uma ótica existencial, como operadores de direito penal. Com efeito, 

estamos diante de uma casa em que o direito criminal transita com grandes honrarias e provoca paixões. 

Com o advento da Constituição de 1988, contudo, o art. 127 abriu inúmeras possibilidades ao Ministério 

Público. Se antes, o direito penal se rivalizava com o direito civil, por meio de uma lógica binária, evidenciando 

uma dicotomia tipicamente modernista, hoje o que vemos é uma ampla paleta de opções. Hoje, um promotor de 

justiça se depara invariavelmente com questões de direito constitucional, direito empresarial, ambiental, de 

infância e juventude, eleitoral, financeiro e tributário, entre outros, para além do direito civil e criminal. Em 

muitos casos, essas novas temáticas associam-se ao eixo do que chamamos de “tutela coletiva” ou “direitos 

difusos”. E uma nova geração de promotores de justiça passou se valer de um extenso ferramental de estratégias 

jurídicas, no objetivo de cumprir em cada caso a sua missão constitucional, seja de preservação o regime 

democrático, de defesa da ordem jurídica, ou de promoção de interesses sociais e individuais indisponíveis. 

De todo modo, estamos diante de um processo lento e gradual, que ainda é marcado por atavismos. E o 

principal deles consiste na manutenção desta divisão dos problemas da vida real em diferentes categorias e 

segmentos5. Por mais que tenhamos caminhado muito, é possível verificar ainda resistências a uma atuação 

interdisciplinar. Para muitos Promotores de Justiça, a escolha pelo direito criminal inviabilizaria a sua atuação 

como Promotor de Tutela Coletiva e vice-versa. Os muros que separam as duas esferas de atuação parecem 

instransponíveis. O último reduto de salvação desta avalanche que avançou MP adentro, conhecida por muitos 

como “direitos difusos”. 

 Eis que chegamos com algumas notícias. Alentadoras para uns, desoladoras para outros. Mas a temática 

criminal também pode ser lida sob a ótica da tutela coletiva. Afinal, polícia e segurança pública são matérias que 

se fundamentam em um arcabouço de direito administrativo-constitucional, e que com efeito, propiciam a 

atuação do Promotor de Justiça com atribuição para a promoção de direitos difusos. Trata-se de pensar o direito 

                                            
5 “De acordo com Bauman, o projeto básico de modernidade era a procura por ordem, pureza e o desejo pelo 

afastamento de ambivalências. Como consequência, ele escreve: ‘o horror à mistura reflete a obsessão com a 

separação... A moldura central tanto da mentalidade moderna quanto da prática moderna é a oposição – mais 

precisamente, a dicotomia’.  (BAUMAN, 1991, p. 14). O pensamento modernista é marcado pela proliferação 

dessas dicotomias”. PROUT. Alan. The future of childhood. London: Routledge Falmer, 2005. pp. 38-39. 



 
  

por um raciocínio distinto. Devemos promover a justaposição de diferentes olhares sobre fenômenos que se 

projetam no mundo real sob diferentes matizes. Momento oportuno para lembrarmos das reflexões do 

antropólogo Bruno Latour: afinal, a camada de ozônio é um problema político, químico, econômico, ambiental 

ou social? O mundo não é uma caixa de dicotomias6.  

 Existe, portanto, um território pouco explorado, na fronteira entre o direito administrativo-constitucional 

e o direito penal, em processo de descobrimento. Pensamos por ora, que estamos diante de matéria que se 

apresenta como tutela coletiva (ou Direitos Difusos) da segurança pública7. Um território híbrido em que as 

polícias existem não como testemunhas de um processo criminal, mas como agentes públicos, integrantes de um 

órgão público, pautado pelos princípios do direito administrativo e os fundamentos e limites do direito 

constitucional. Neste território, Promotores de Justiça não são protagonistas de um processo criminal, mas de 

uma intensa atividade de natureza predominantemente extrajudicial, e buscam compreender de que maneira os 

órgãos de polícia (e outros órgãos que sim exercem papel preponderante na promoção de segurança pública) 

estão estruturados, ou orientam as suas ações. Os membros do Parquet querem saber como funciona a casa de 

máquinas das polícias, o que está fora de esquadro, e o que se pode fazer para melhorar o sistema de segurança 

pública como um todo. A preocupação não é condenar sujeitos ou organizações criminosas pela prática de 

crimes. Mas, basicamente garantir o bom funcionamento de um sistema de segurança pública. O que em última 

análise visa à prevenção, isto é, a redução real dos índices de criminalidade. A métrica de eficiência, e aqui me 

valho das palavras da Promotora de Justiça, Andréa Amin, Coordenadora do GAESP, é reduzir números e não 

aumentá-los.  

A promoção da segurança pública, na condição de um serviço público essencial, que tem como 

fundamento principal a preservação da ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, é missão 

complexa, que deve ser abraçada pelo Poder Público com inteligência, isto é, com todas as ferramentas à sua 

disposição. Ainda que na sua literalidade, o art. 144 direcione este dever aos órgãos de polícia, não há dúvidas 

que a segurança pública é pauta de diversos entes federados e órgãos públicos. Trata-se de interpretar o art. 144, 

à luz do princípio administrativo da eficiência e do princípio constitucional da unidade. Como exemplo, está a 

atuação do próprio Ministério Público, voltada à preservação da ordem jurídica e ao controle externo das 

polícias. Em ambos os casos, o Parquet atua como ator de relevo para a segurança pública. Podemos citar 

também as atividades dos Municípios no exercício de poder de polícia. Quando um Município assume de 

maneira regular o seu papel de controle do ordenamento urbano, o que ele está promovendo a segurança pública. 

Quando o poder legislativo edita uma lei que regula o setor de produção de armas de fogo, a União está atuando 

de acordo com o seu dever de promover a segurança pública. O próprio Estado, quando estrutura o seu sistema 

prisional, o faz com o objetivo de prestar serviço de segurança pública.  

Mas não é só. Esse território recém-descoberto necessita de ferramentas essenciais que transbordam as 

lições tradicionais de direito ensinadas nas universidades e cursinhos. Ele demanda que o profissional de direito 

se aventure para as áreas da sociologia, antropologia e criminologia. Na verdade, ele precisa de certa forma, 

reinventar essas matérias. Isso porque um projeto bem-desenhado de promoção de segurança pública envolve não 

somente um trabalho de compreensão da estrutura das instituições policiais, mas também de compreensão das 

escolhas, métodos, estratégias, e motivações, que orientam a atividade policial. É preciso entender se as ações 

desenvolvidas pelas polícias ultrapassam os postulados constitucionais de razoabilidade e proporcionalidade dos 

atos administrativos. Como as polícias se planejam? Há uma adequação de meios e fins? Esses meios são 

necessários? Há meios menos gravosos? Qual a análise de custo-benefício?  

Para tanto, podemos fazer uma analogia com a medicina. Nós temos um problema de saúde e 

precisamos tomar um remédio. A primeira coisa a ser feita é o diagnóstico. Após, haverá a prescrição de um 

remédio adequado e eficaz, com propriedades que sejam capazes de debelar aquela doença, e certamente em uma 

dosagem adequada, para que não possa causar mal maior ao doente. Mutatis mutandis, nós precisaremos 

formular, antes de tudo, um diagnóstico. O que ocorre no meu Estado, em cada um dos municípios, e ainda nas 

realidades locais, de cada bairro, e cada rua. Com esse diagnóstico em mãos, poderemos pensar, nas ferramentas 

de segurança pública à disposição. Mas para a construção desse processo, nós precisamos entender de gente, de 

                                            
6 LATOUR, Bruno. We have never been modern. Cambridge: Harvard University Press, 1993. 
7 No curso de direito administrativo do Professor Diogo de Figueiredo, este apresenta a seguinte estrutura para a 

temática em questão, muito embora sua análise seja bastante restrita: Capítulo XV - Polícia, Seção I – Polícia 

Administrativa; Seção II – Direito Administrativo da Segurança. Veja-se que curiosamente, o capítulo 

subsequente é justamente o Capítulo XVI – Serviços Públicos. O administrativista segue a topologia da 

Constituição Federal, reconhecendo semelhança entre a temática da segurança pública aos institutos de 

excepcionalidade constitucional e de preservação da soberania nacional (estado de defesa, de sítio e forças 

armadas), rechaçando semelhança a lógica de prestação de um serviço público estatal. FIGUEIREDO, Diogo de. 

Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: 2003.  



 
  

relações de domínio e poder locais, de economia. Isto é, para um diagnostico bem feito, faz-se necessário estudos 

de sociologia e antropologia, que possam traçar, um panorama para a construção de uma criminologia local. As 

polícias estão fazendo isso? E os Ministérios Públicos?  

3 – A EXPERIÊNCIA DA TUTELA COLETIVA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO GAESP/MPRJ. 

 No ano de 2013, a Promotora de Justiça titular da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da 

Cidadania da Capital, Gláucia Santana, iniciou uma empreitada desafiadora. Após coletar diversas ouvidorias 

sobre problemas acerca do funcionamento do Programa de Polícia Pacificadora (Projeto das UPPs) e da falta de 

estrutura da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ela instaurou portaria de inquérito civil, com o objetivo 

de acompanhar e apurar as atividades desenvolvidas por este órgão. Após dois anos de dedicação, a Promotora de 

Justiça logrou a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, em 02 de julho de 2015, com o Estado do 

Rio de Janeiro, em que este se comprometeu, através de dez cláusulas, a promover mudanças estruturais na 

Corporação, com destaque para a criação de uma comissão de acompanhamento do TAC; a regulamentação da 

jornada de trabalho do policial militar; estabelecimento de estruturas dentro da corporação para a promoção da 

saúde e da segurança do policial militar; regulamentação e aprimoramento das atividades de capacitação e 

formação do policial militar; melhoria das condições oferecidas para alimentação e deslocamento dos policiais; 

melhoria da estrutura das unidades das polícias; e concretização de medidas a serem tomadas pela corporação 

contra o abuso de poder. Mas a cereja do bolo reside na cláusula 11.1 do TAC da PMERJ. Por meio dela, o 

Ministério Público do Rio de Janeiro se comprometeu a criar o GAESP, um grupo composto por promotores de 

justiça que exercerão a atividade de controle externo da atividade policial com a devida anuência dos detentores 

de atribuição.  

 Assim, em 30 de dezembro de 2015, a Resolução n. 2.021 deu origem ao GAESP. Eis o seu rol de 

atribuições: prestar auxílio aos órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

incumbidos do controle externo da atividade policial, da fiscalização do sistema prisional e da tutela de 

direitos transindividuais, exclusivamente em relação às iniciativas que tenham por objeto (i) a prevenção, 

investigação e repressão de atos de improbidade administrativa que envolvam servidores dos órgãos referidos 

no art. 2º, caput, e parágrafo 1º, da Resolução GPGJ n. 1.524, de 08 de julho de 20098; (ii) a prevenção, 

investigação e repressão de infrações penais praticadas pelos agentes referidos no inciso anterior, no desempenho 

de suas funções ou a pretexto de exercê-las, incluídas as violações de direitos humanos praticadas por 

profissionais de segurança pública, ressalvadas as infrações penais que, por suas características, maneira de 

execução ou contexto probatório, estejam relacionadas à atuação de organizações criminosas; (iii) a tutela de 

direitos transindividuais vinculados aos serviços públicos prestados no âmbito do sistema carcerário ou prisional, 

civil ou militar, incluindo as situações em que haja aplicação de pena não privativa de liberdade e medida de 

segurança; (iv) a verificação da regularidade, adequação e eficiência da atividade policial, bem como a tutela de 

direitos transindividuais vinculados às atividades e aos serviços de segurança pública e persecução criminal.  

 De lá para cá, GAESP vem atuando em diversos inquéritos civis, procedimentos administrativos e 

processos judiciais que têm por objetivo compreender e aprimorar o projeto estadual de segurança pública. Em 

alguns casos, com instrumentos de natureza repressiva (ações de responsabilidade por ato de improbidade 

administrativa), em outras com instrumentos de natureza negocial (termos de ajustamento de conduta e grupos de 

trabalho), e outras de natureza intermediária (recomendações e ações civis públicas com obrigações de fazer). De 

alguma maneira, percebemos nesse processo que parte substancial do nosso trabalho envolve a tutela coletiva. 

Somente por meio da estruturação do Estado conseguiremos responder à demanda concreta da população 

segurança pública.   

 Dentre os trabalhos desenvolvidos nestes dois últimos anos, podemos destacar: (i) a criação de 

estratégias de monitoramento para o cumprimento do TAC da PMERJ; (ii) a condução do Inquérito Civil de 

                                            
8 Resolução n. 1.524 - Disciplina a atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro no controle 

externo da atividade policial, função constitucional prevista no art. 129, VII, da Constituição da República e no 

art. 34, XIV, da Lei Complementar Estadual no 106, de 3 de janeiro de 2003. (...) Art. 2º – Estão sujeitos ao 

controle externo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na forma do art. 129, VII, da Constituição 

da República, da legislação em vigor e da presente Resolução, os organismos policiais relacionados no art. 144, 

IV e V, da Constituição da República, bem como as polícias legislativas ou qualquer outro órgão ou instituição, 

civil ou militar, à qual seja atribuída parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança pública e 

persecução criminal. §1º – Está igualmente sujeita ao controle externo a atividade dos agentes que fiscalizam 

presos recolhidos em delegacias, cadeias públicas ou quaisquer outros estabelecimentos penais.  

 



 
  

estruturação da Polícia Civil, que no caso do Estado do Rio de Janeiro, inclui todo o arranjo dos órgãos de perícia 

e medicina legal; (iii) ações de improbidade administrativa ajuizadas em face de secretário de estado do Sistema 

Penitenciário e detentos da Operações Lava Jato/Calicute, ante a verificação de privilégios; (iv) ação civil 

pública em face do Município do Rio de Janeiro, com o objetivo de adequação do Sistema de Verificação de 

Óbitos (SVO); (v) acompanhamento da execução de título executivo judicial transitado em julgado, que 

determina ao Estado a devida adequação do IML, em condições de funcionamento regular; (vi) atuação com 

custus legis, em ação ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de garantir a 

regularidade das operações policiais realizadas no Complexo de Favelas da Maré, na Cidade do Rio de Janeiro; 

(vii) elaboração de um protocolo de intenções firmado entre as forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro 

(PMERJ, PCERJ e CBMERJ), Riotur, Guarda Municipal e CET-Rio, entre outros, com o objetivo de promover a 

articulação de órgãos de segurança para a realização do evento Carnaval de Rua na cidade; (viii) ajuizamento de 

ação civil pública com o objetivo de garantir a nomeação de papiloscopistas para a PCERJ; e o (ix) 

acompanhamento da situação das escolas e respectivas comunidades escolares, situadas em áreas conflagradas. 

 Trata-se de um grande desafio, na medida em que somos instados a avançar nesse território 

desconhecido, construído sob um arcabouço normativo sobremaneira específico, que passa por normas editadas 

pelo Corpo de Bombeiros para espetáculos e diversões privadas, pela Polícia Militar, para controle do uso da 

força, técnicas de policiamento, procedimentos operacionais padrão de batalhões; além de normas de engenharia 

especializadas, procedimentos de medicina legal e perícia forense, e até mesmo resoluções da ANAC para as 

operações de segurança pública. Mas este é o melhor cenário. A pior parte deste percurso de dá quando diante de 

temas de suma relevância, simplesmente não encontramos norma nenhuma. O que fazer diante do vácuo 

normativo? 

De modo geral, a sensação se assemelha à descoberta não de uma fronteira, mas de todo um continente. 

Talvez, como Colombo e Pedro Álvares Cabral, pensando encontrar as Índias, enfim descobrimos as Américas. 

A tutela coletiva da segurança pública é um novo front de atuação, de pesquisa e de estudos. O sentimento diário 

oscila entre a animação e angústia. Há muito o que ser feito e estamos apenas no início de tudo.  

4 – O CONTROLE EXTERNO DA POLÍCIA: TUTELA COLETIVA FT. DIREITO CRIMINAL: 

A reorientação das atribuições do Ministério Público no exercício de sua missão constitucional de 

controle externo da polícia não deve ser compreendida como uma rota de substituição, e sim como a ampliação 

de seus horizontes. A tutela coletiva da segurança pública não veio para obliterar a prática do direito penal, e a 

correspondente persecução criminal. Ela surge neste cenário com o intuito de somar forças, de avançar para 

territórios até então inalcançáveis. Trata-se de reconhecer uma nova fórmula de controle externo da polícia, que 

passa a se estruturar em dois eixos centrais, um de natureza cível-administrativa orientada pela promoção de 

direitos sociais difusos – que chamamos de tutela coletiva – e outro de natureza criminal – orientada pela 

preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social – forjada em torno da lógica do direito penal. 

Uma mistura de prevenção e repressão, promoção de serviços públicos de segurança pública e manutenção da 

ordem pública. 

Como consequência lógica desse processo de reorientação dos eixos estruturantes do controle externo da 

polícia, o Promotor de Justiça passa a ter um amplo ferramental à sua disposição para lidar com as situações-

problema que se apresentam no seu dia-a-dia de trabalho. Vale dizer, diante de uma determinada situação fática, 

o Promotor de Justiça poderá elaborar estratégias sofisticadas de atuação direcionadas à transformação da 

realidade. Desde reuniões de trabalho, passando por inquéritos civis, recomendações e o ajuizamento de ações 

civis públicas, a elaboração de termos de ajustamento de conduta, acordos de não persecução penal, acordos de 

colaboração premiada ou leniência, até mesmo o ajuizamento de ações de responsabilidade por ato de 

improbidade administrativa, e o oferecimento de denúncias.  

Nessa esteira, o Ministério Público adentra numa experiência muito mais rica de fomento ao 

cumprimento normativo, semelhante àquelas aplicadas e estudadas nos países de origem anglo-saxã. A visão que 

orienta a sua atuação passa a ser a de solução de um problema – que basicamente se repete cotidianamente – de 

fuga à norma, e não a de um impulso processual ou a “baixa de procedimentos de uma pilha em cima da mesa”. 

Todo processo é um problema de incumprimento normativo, que necessita ser resolvido, com estratégia, que 

perpassa a escolha de um arsenal de ferramentas jurídicas. A conjugação dessas ferramentas de natureza cível e 

criminal, extrajudicial e judicial, nas mãos de um mesmo grupo ou promotor de justiça potencializa a sua 

capacidade de atuação. Afinal, o Promotor de Justiça tem em suas mãos a cenoura e a vara (em referência ao 

reconhecido binômio da área econômica de indução de comportamentos conhecido como carrot-and-stick). E 

com isso, pode induzir os sujeitos e estruturas que insistem em se desviar da normativa vigente à retomada de um 

trilho de subordinação à lei. Dentre os diversos estudos elaborados sobre a temática de estratégias de atuação em 



 
  

prol do cumprimento normativo, optou-se por destacar as lições de Christine Parker, em sua obra “The open 

Corporation: effective self-regulation and democracy”9: 

“The research of compliance-oriented scholars also blurs the boundaries between 

deterrence and compliance. Indeed, the empirical research shows in at least five ways 

that mechanisms of ‘voluntary compliance’ and ‘deterrence’ are impossible to 

disentangle in most organizations’ motivations to comply. Firstly, most ‘compliance’-

oriented researchers find that deterrence is a necessary backup to voluntary 

compliance based on cooperation and goodwill. They do not find deterrence and 

voluntary compliance to be mutually exclusive. In models such as Ayres and 

Braithwaite’s (1992) enforcement pyramid (see also Burby and Paterson 1993; 

Gunningham 1994; Gunningham and Grabosky 1998; Rees 1988, 1994), deterrence is 

an essential background threat helping to motivate potential defaulters to comply 

before sanctions are imposed. The research on voluntary compliance also finds that 

most companies and individuals will voluntarily comply with regulations perceived to 

benefit the market or society as long as the regulatory agency makes a credible effort 

to identify and punish hard-core non-compliers. Consensual compliance is thus 

generally contingente upon persuading those of goodwill that their compliance will not 

be exploited by free riders who will get away with the benefits of non-compliance 

without being held to account for it (see Levi 1988; Scholz 1997:2). For example, 

people will pay their tax as long as they believe that those who do not pay will be 

caught”.  

Quando Parker sintetiza as possíveis fórmulas a serem adotadas no processo de indução de cumprimento 

normativo por parte de atores desviantes, o que vemos é uma estratégia de atuação, que se fundamenta no uso 

dessas ferramentas como conjunto. Nos casos em que os infratores possuem uma pré-disposição ao cumprimento 

e à colaboração, o uso de medidas simples de orientação pode funcionar por si só, para a readequação de suas 

condutas (trata-se da hipótese associada ao fomento, indução, a cenoura que se coloca em frente ao coelho). Em 

muitos casos, porém, a simples condução de um processo orientador e negocial é insuficiente para o atingimento 

desses objetivos. Os infratores necessitam visualizar a existência de cenários concretos e eficientes de repressão 

para mudar seu comportamento (isto é, é preciso ver a vara – a ameaça de repressão qualificada). Os infratores 

precisam ver que existe um cenário real e potencial de repressão, que pode lhes atingir. Diante dessa visão 

potencial, são capazes de ajustar a sua conduta. Por fim, em uma terceira hipótese, infratores chamados “hard-

core”, com apetite para o risco, terão como preferência testar o sistema de repressão, e continuar a se desviar da 

lei, em uma aposta de custo-benefício. Nesses casos, a repressão deverá ocorrer como medida de proteção do 

sistema como um todo. Essa forma de ver os problemas jurídicos à nossa frente pode em muito auxiliar as 

estratégias adotadas em cada caso concreto, permitindo que o Ministério Público tenha resultados mais eficientes 

na sua atuação de preservação da ordem jurídica associada ao controle externo das polícias e à promoção dos 

serviços de segurança pública. 

Mas não é só. Esses dois eixos de atuação estão em vias de promover uma mudança não somente nas 

estruturas institucionais, mas sobretudo, existenciais. Tutela Coletiva e Direito Criminal encontram uma rota de 

convergência e passam a moldar um novo Promotor de Justiça, que com diferentes e amplas habilidades, transita 

com fluidez pelas ferramentas cíveis e criminais colocadas à sua disposição. Nasce um Promotor de Justiça 

híbrido, que orientado à resolução de problemas, recusa-se a se enquadrar em categorias reducionistas. A própria 

tutela coletiva – e seu forte viés prestacional/preventivo – reconhece as suas capacidades repressivas (lógica da 

improbidade), na medida em que a atuação criminal encontra o seu potencial preventivo, com a adoção de 

práticas de composição e negociação. Enfim, poderemos derrubar os muros que dividem esses territórios, e 

compreender que o outro carrega, ainda que sob outra vestimenta, muito de nós mesmos.    

Nesse novo formato, a leitura dos procedimentos criminais desde a sua origem é orientada para a 

regularidade do funcionamento das forças de segurança. Podemos dizer que existe uma função primária – a 

atividade de persecução penal em espécie – e uma função secundária associada a todo e qualquer inquérito 

policial e/ou atividade policial – de controle externo da função administrativa correlata. Além de se verificar a 

função primária, é preciso se atentar para a sua função secundária – capaz de avaliar o funcionamento do órgão 

policial, as fórmulas utilizadas no processo de investigação, a colheita de provas, o processamento do inquérito, 

entre outros. O Promotor de Justiça 2.0 trabalha forma e conteúdo, identificando falhas estruturais e padrões de 

comportamento institucional, que podem orientar a reestruturação das forças policiais e de segurança pública, 

sob a ótica prestacional. 

                                            
9 PARKER, Christine. The open Corporation: effective self-regulation and democracy. Cambridge University 

Press. 2010. p. 69. 



 
  

Esse é um dos principais diferenciais do trabalho desenvolvido pelo GAESP. Na condição de um grupo 

especializado, de natureza híbrida, que por um lado analisa uma amostragem relevante de inquéritos policiais que 

apuram mortes decorrentes de intervenção policial e demais crimes praticados por agentes de segurança pública, 

e por outro, é responsável por inquéritos civis que visam apurar as estruturas de funcionamento das polícias civil 

e militar, ele tem uma oportunidade incrível de criação de um fluxo diferenciado. A análise conjunta desses 

inquéritos policiais e inquéritos policiais militares permite que os Promotores de Justiça identifiquem problemas 

estruturais das forças policiais, padrões e discrepâncias, redirecionando-se à atuação de tutela coletiva, em regra 

de natureza prestacional.  

Essa visão macro, decorrente de uma amostragem ampla, permitiu que o GAESP melhor compreendesse 

as dinâmicas estabelecidas entre o comando e tropa, de alguns batalhões, com destaque para um trabalho intenso 

de esclarecimentos e escuta do 41º BPM. Essa fórmula permitiu a análise de policiais com comportamento em 

desvio-padrão, e a devida orientação das corporações para esse fenômeno, que pode envolver desde a prática de 

atos ilícitos orientados pela corrupção, em evidente desvio funcional, até a simples falência do modelo de 

treinamento e capacitação de policiais militares. Mais recentemente, a análise macro dos inquéritos policiais em 

tramitação no GAESP foi determinante para o estabelecimento de prioridades no trabalho de monitoramento de 

cumprimento do TAC da PMERJ, com a decisão de elaboração de recomendação conjunta para a PMERJ, 

PCERJ e CBMERJ, quanto à observância das regras de manutenção de cena de fato/crime atividade de prestação 

de socorro. Os Promotores de Justiça responsáveis pelos inquéritos policiais passam a pensar no macrossistema 

das polícias e forças de segurança, em um processo de retroalimentação contínuo entre a atividade criminal e de 

tutela coletiva.  

Além disso, nesse processo de redescoberta de si mesmo, promotores de justiça passam a se reconhecer 

como sujeitos com habilidades que transbordam os limites dos processos e da doutrina tradicional. O Promotor 

de Justiça 2.0, que transita com fluidez entre o direto constitucional, administrativo e criminal, percebe a 

necessidade de se debruçar sobre a sociologia, antropologia e criminologia local. Para resolver problemas reais, 

ele precisa estudar bancos de dados, ler planilhas de excel e tableau e estudos estatísticos, movimentar estratégias 

de prevenção e repressão, dialogar com as polícias e os setores de inteligência. Ela precisará ler indicadores e 

pensar em estatística, mapeamento criminal, georreferenciamento, manchas de criminalidade e fenômenos 

criminógenos. Trabalhar em conjunto com as polícias na formatação de estratégias de combate à criminalidade, 

pré-processuais. Estratégias e técnicas de negociação. Ela precisa entender de políticas públicas e reconhecer a 

segurança pública sob a ótica de um serviço público. Sistema, rede, fluxo, interoperabilidade, conselhos, reuniões 

de nível. Enfim, adaptar-se, recriar-se, para responder às demandas da realidade. 

5 – O CONTROLE SOCIAL DA POLÍCIA: A ÚLTIMA FRONTEIRA 

Eis que fevereiro deste ano, entre a animação e a angústia, procedimentos e promoções ministeriais, e 

muitas reuniões, surge um compromisso inusitado. Uma reunião com o Professor da Universidade de Toronto, 

responsável pelo Laboratório de Justiça Global da Escola Munk para Assuntos Globais, Todd Fogglesong. Após 

uma breve introdução, o professor inicia sua fala com uma pergunta arrebatadora. Você acha que o controle 

externo da atividade policial pode ser considerado um assunto de natureza global? Após refletir alguns segundos 

sobre o que me pareceu uma pergunta diferente, eu respondi que sim. Afinal, se os Estados democráticos de 

Direito direcionam o seu poder coercitivo para determinadas instituições, que vão na vida real, exercer o 

monopólio da violência, de forma autorizada e excepcional, o controle externo das forças policiais é em última 

instância um controle dos limites impostos a esse mesmo Estado democrático de Direito. É um mecanismo de 

preservação de instituições democráticas, que sustenta o Estado como um todo. Sem esse controle, as polícias 

estariam livres para transbordar de seu mandato excepcional de uso da força e da violência, avançando para 

cenários disruptivos do tecido social construído em torno da democracia constitucional. E por mais que eu saiba 

que a situação do Rio de Janeiro seja bastante complicada, essa tendência à fuga dos limites impostos pela lei 

pela polícia não é uma particularidade local, ela é um fenômeno global de risco para toda e qualquer democracia 

constitucional.  

Em abril deste mesmo ano, a convite da Universidade, Paulo Roberto e eu, tivemos a oportunidade de 

conhecer as estratégias de controle externo da polícia criadas pelas cidades/províncias de Toronto/Ontario (CA) e 

Chicago (EUA). E algo nos chamou a atenção: a existência de estruturas complexas de controle externo da 

polícia compostas por órgãos públicos e entidades da sociedade civil. Em Toronto, os crimes praticados por 

policiais militares são investigados por uma organização denominada SIU10 (Unidade de Investigações 

                                            
10 “The SIU is a civilian law enforcement agency which investigates incidents involving police officers where 

there has been death, serious injury or allegations of sexual assault. The Unit is independent of the police and is 

at arm’s length to the Ministry of the Attorney General. The Director of the SIU is empowered under the Police 



 
  

Especiais), que se reporta diretamente ao Procurador-Geral de Justiça da Província de Ontario, é reconhecida 

como uma instituição de civilian oversight (controle civil). Além da SIU, outras estruturas como a OIPRD 

(antiga LECA), os Conselhos do serviço policial (Police Service Boards), o Tribunal de disciplina dos policiais 

de Ontario (Ontario Policing Discipline Tribunal), e a própria Procuradoria-Geral formam uma rede de 

accountability das atividades policiais. Todos reconhecem que o controle externo é condição essencial para o 

fortalecimento da legitimidade e da transparência da polícia. 

A experiência do “Coroner Inquest” conduzida pelo Chief Coroner, que ocorre nas dependências físicas 

do próprio serviço de patologia forense da Província de Ontario, também se revelou extremamente interessante. 

Ali, são realizados processos, sob a metodologia de audiências públicas (o que poderia ser considerado uma 

espécie de inquérito civil público, pautado na oralidade, na transparência, e na participação social), cujo objetivo 

essencial é descobrir a resposta para cinco questões: (i) quem era o morto? (ii) como que ele morreu? (iii) quando 

foi a morte? (iv) onde ocorreu a morte? (v) por que ele morreu?  

O propósito deste julgamento não é o de condenar eventual responsável pelo crime de homicídio, mas 

sim de investigar em detalhes as circunstâncias da morte, com o objetivo de prevenção. O processo de produção 

de provas é diferenciado do processo criminal, e inclui a participação de familiares da vítima. Por fim, a decisão 

final inclui uma série de recomendações com objetivo de adequação de condutas pró-futuro. 

Em Chicago, o órgão de controle civil é o Civilian Office of Police Accountability (COPA) que atua na 

avaliação das ações policiais sob o ponto de vista da eficiência e adequação e da conformidade com a legislação 

civil; não possuindo atribuições criminais. Como agência operacional, no entanto, o COPA se utiliza de unidade 

de pronta resposta do Departamento de Polícia de Chicago – Investigative Response Team (IRT) – responsável 

por estar presente in loco quando ocorrem situações de confronto com mortos ou feridos e tomar as primeiras 

medidas investigativas.  

Trata-se de órgão análogo à SIU (Toronto), que por sua vez, conta com pessoal próprio para estar 

presente no local dos confrontos e tomar as primeiras providências investigativas (pronta resposta), sendo, 

rotineiramente, formado por policiais aposentados. Diferentemente do COPA, o SIU tem atribuições criminais 

(podendo inclusive oferecer Denúncia) e está ligado ao Ministry of the Attorney General da província de 

Toronto, muito embora seus membros não sejam “Promotores”. Tanto em Toronto quanto em Chicago, as 

instituições análogas ao Ministério Público (Ministry of the Attorney General e District Attorney´s Office, 

respectivamente) possuem unidades especializadas para a investigação e acusação de crimes praticados por 

policiais contando com equipes próprias de investigação (formadas por policiais da ativa ou aposentados) 

responsáveis pela realização de eventuais diligências.  

Na aplicação dos princípios da independência e especialização à investigação criminal propriamente 

dita, portanto, existe grande ênfase na necessidade da chamada “pronta resposta”, ou seja, a presença rápida no 

local do suposto confronto de investigadores tidos como independentes: quer por que façam parte da estrutura do 

órgão de controle externo (como no SIU), quer por que sejam uma unidade especializada da própria polícia 

(como no caso do IRT com o COPA). 

Conquanto o controle social da polícia seja um tema novo para as instituições no país, o que se 

evidencia inclusive pela ausência de estruturas/órgãos similares a estes no arranjo público oficial, sua concepção 

está em vias de construção pela sociedade civil. No Rio de Janeiro, a experiência da ação civil pública da Maré, 

ajuizada pela Defensoria Pública, e apoiada em essência pelas informações fornecidas pela ONG Redes da Maré, 

com o objetivo de garantir um controle eficiente das operações policiais realizadas no Complexo de Favelas da 

Maré é um exemplo desse processo. A Redes da Maré criou metodologia de acompanhamento das operações 

policiais realizadas no complexo de favelas, com registros de narrativas de moradores, de fotos e vídeos e de 

(ir)regularidade de funcionamento dos serviços públicos de saúde e educação. Durante o período em que esteve 

vigente liminar, o que notamos foi um intenso trabalho da sociedade civil, na busca pelo seu cumprimento real. 

Isto é, mesmo diante da omissão do Estado em cumprir a decisão judicial, a sociedade civil iniciou um processo 

intenso de monitoramento, questionamento, além da construção de caminhos de diálogo e articulação. De fato, a 

                                                                                                                                        
Services Act with causing criminal charges to be laid against police officers where warranted on the basis of the 

evidence gathered during an investigation. Since its inception in 1990, the SIU’s mission has been to nurture 

public confidence in policing by ensuring that the conduct of police officers, in cases which fall under the SIU 

jurisdiction, is subject to rigorous and independent investigations.  This is reflected in the Unit’s 

motto: Independent Investigations - Community Confidence”.  Disponível em: 

https://www.siu.on.ca/en/unit.php, com acesso em 01 de agosto de 2019. 
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comunidade tornou-se vigilante, e por conta, própria desenvolveu mecanismos de controle social da atividade da 

polícia. Trata-se de uma experiência que indica novos caminhos para o controle externo da polícia.   

CONCLUSÃO OBJETIVA: 

Em síntese, verificamos que existe na atuação do Ministério Público um território pouco explorado, na 

fronteira entre o direito administrativo-constitucional e o direito penal, em processo de descobrimento. Pensamos 

por ora, que estamos diante de matéria que se apresenta como tutela coletiva (ou Direitos Difusos) da segurança 

pública11. A preocupação não é condenar sujeitos ou organizações criminosas pela prática de crimes. Mas, 

basicamente garantir o bom funcionamento de um sistema de segurança pública, com o objetivo final de redução 

dos índices de criminalidade.  

A reorientação das atribuições do Ministério Público, contudo, não deve ser compreendida como uma 

rota de substituição, e sim como a ampliação de seus horizontes. Trata-se de reconhecer uma nova fórmula de 

controle externo da polícia, que passa a se estruturar em dois eixos centrais, tutela coletiva e direito penal. Uma 

mistura de prevenção e repressão, promoção de serviços públicos de segurança pública e manutenção da ordem 

pública. Esses dois eixos de atuação estão em vias de promover uma mudança não somente nas estruturas 

institucionais, mas sobretudo, existenciais. Tutela Coletiva e Direito Criminal encontram uma rota de 

convergência e passam a moldar um novo Promotor de Justiça, que transita com fluidez pelas ferramentas cíveis 

e criminais. Nasce um Promotor de Justiça híbrido, que orientado à resolução de problemas, recusa-se a se 

enquadrar em categorias reducionistas.  

Nesse novo formato, a leitura dos procedimentos criminais desde a sua origem é orientada para a 

regularidade do funcionamento das forças de segurança. Podemos dizer que existe uma função primária – a 

atividade de persecução penal em espécie – e uma função secundária associada a todo e qualquer inquérito 

policial e/ou atividade policial – de controle externo da função administrativa correlata. O Promotor de Justiça 

2.0 trabalha forma e conteúdo, identificando falhas estruturais e padrões de comportamento institucional, que 

podem orientar a reestruturação das forças policiais e de segurança pública, sob a ótica prestacional. 

Esse é um dos principais diferenciais do trabalho desenvolvido pelo GAESP. Na condição de um grupo 

especializado, de natureza híbrida, que por um lado analisa uma amostragem relevante de inquéritos policiais que 

apuram mortes decorrentes de intervenção policial e demais crimes praticados por agentes de segurança pública, 

e por outro, é responsável por inquéritos civis que visam apurar as estruturas de funcionamento das polícias civil 

e militar, ele tem uma oportunidade incrível de criação de um fluxo diferenciado. A análise conjunta desses 

inquéritos policiais permite que os Promotores de Justiça identifiquem problemas estruturais das forças policiais, 

padrões e discrepâncias, redirecionando-se à atuação de tutela coletiva.  

PROPOSTA DE ENUNCIADO: A atividade de controle externo da polícia é, a um só tempo, missão 

constitucional do Ministério Público (art. 127, inciso III, CRFB/88), e parte integrante do dever do Estado do 

promover a segurança pública (art. 144, CRFB/88), a qual deve se estruturar sob dois eixos essenciais e 

complementares: a tutela coletiva da segurança pública e o direito criminal.  

 

                                            
11 No curso de direito administrativo do Professor Diogo de Figueiredo, este apresenta a seguinte estrutura para a 

temática em questão, muito embora sua análise seja bastante restrita: Capítulo XV - Polícia, Seção I – Polícia 

Administrativa; Seção II – Direito Administrativo da Segurança. Veja-se que curiosamente, o capítulo 

subsequente é justamente o Capítulo XVI – Serviços Públicos. O administrativista segue a topologia da 

Constituição Federal, reconhecendo semelhança entre a temática da segurança pública aos institutos de 

excepcionalidade constitucional e de preservação da soberania nacional (estado de defesa, de sítio e forças 

armadas), rechaçando semelhança a lógica de prestação de um serviço público estatal. FIGUEIREDO, Diogo de. 

Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: 2003.  


