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SÍNTESE DOGMÁTICA: A presente tese pretende estabelecer as características e as distinções entre as 

duas modalidades de exercício do controle externo da atividade policial: a difusa e a concentrada. Apesar da 

penúria normativa sobre essa relevantíssima e nobre função institucional, resta ao intérprete e aplicador da 

norma extrair todas as potencialidades possíveis, estabelecendo a forma dúplice de exercício do controle, 

conferindo maior efetividade ao sistema proposto.   
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1- Introdução   

 

A função constitucional do controle externo da atividade policial atribuída ao Ministério 

Público brasileiro ainda não logrou receber um tratamento teórico sistemático e harmônico, de modo a fazer 

dela uma vitrine de eficiência em todos os recantos do país. O mandamento constitucional só recebeu 

atenção (e escassa atenção) na Lei Complementar n. 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União). 

Na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n. 8.625/1993) não recebeu sequer uma referência 

salvo a norma contida no art. 80 que manda aplicar, subsidiariamente, a LC n. 75/1993. 

Talvez por conta dessa omissão legal de caráter nacional, cada Estado regula a função de 

modo próprio e, quase sempre, imperfeito, tendo no horizonte longínquo a tentativa homogeneizadora da 

Resolução n. 20/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. Fato irretorquível é que o controle 

externo da atividade policial ainda é exercido de maneira precária, tateante e sem convicção. 

Mas apesar desse cenário pouco lisonjeiro à resolutividade e à efetividade das atividades 

de controle externo, precisamos lidar com o que dispomos no momento, tentanto extrair todas as 

potencialidades do pálido modelo existente (render-se ao pessimismo resignado não é uma opção). Neste 

sentido, a Resolução n. 20/2007, do CNMP, traz duas modalidades de exercício do controle externo: o 

controle concentrado e o difuso, mas na prática institucional diária não nos parece que essas modalidades 

tenham esgotadas suas potencialidades operacionais. É sobre essa dicotomia e as dificuldades de 

implementação que iremos discorrer neste ensaio, tentando categorizá-las teoricamente e extrair todas as 

consequências práticas possíveis. 

     

 

2- Duas modalidades de controle externo da atividade policial: concentrado e difuso 

 

A Resolução CNPM n. 20/2007, distingue o exercício do controle externo da atividade 

policial em duas modalidades: concentrado e difuso, na forma do art. 3
o
:   

 

"O controle externo da atividade policial será exercido: 

I - na forma de controle difuso, por todos os membros do Ministério Público com 

atribuição criminal, quando do exame dos procedimentos que lhes forem atribuídos; 

II - em sede de controle concentrado, através de membros com atribuições específicas 

para o controle externo da atividade policial, conforme disciplinado no âmbito de cada Ministério Público". 

 

No parágrafo único do mesmo art. 3
o
., a norma prevê que "as atribuições de controle 

externo concentrado da atividade policial civil ou militar estaduais poderão ser cumuladas entre um órgão 



ministerial central, de coordenação geral, e diversos órgãos ministeriais locais". 

 

Claramente, a terminologia adotada na referida resolução do CNMP rende homenagens 

e vai buscar inspiração na clássica distinção do controle judicial de constitucionalidade. Nesse campo, o 

controle de constitucionalidade se divide, quanto ao critério subjetivo, em controle difuso/concreto e 

concentrado/abstrato. O controle difuso é realizado por qualquer juízo ou tribunal, integrante do Poder 

Judiciário. Verificado um caso concreto, a declaração de inconstitucionalidade ocorre de forma incidental e 

prejudicialmente ao exame de mérito, ou seja, o pedido principal não é a declaração de 

inconstitucionalidade. O controle concentrado é exercido por via de ações específicas e se concentra em um 

único tribunal. 

Esse controle difuso da atividade policial é inerente ao Ministério Público e existiria 

mesmo na ausência de uma função institucional de controle externo expressamente prevista na Constituição. 

Isso porque, como veremos, decorre diretamente da condição de dominus litis do MP. Surge de forma 

espontânea e sem maiores elucubrações teóricas, como uma imposição prática do sistema acusatório.       

O controle difuso é exercido por todos os membros do Ministério Público que tenham 

atribuição criminal, quando do exame dos procedimentos que lhes forem atribuídos ou através do 

acompanhamento e fiscalização dos inquéritos e outros procedimentos policiais potencialmente violadores 

dos direitos fundamentais. Esse controle difuso também é exercido por órgãos de execução com atribuições 

específicas na área de improbidade administrativa, cujo objeto (probidade administrativa) se insere no raio 

de abrangência do controle externo. 

Na verdade, como destaca Monique Cheker (2013, p. 63), a atuação criminal é apenas 

um viés ao lado da atuação cível e administrativa, a cargo dos respectivos órgãos de controle. A propósito, 

quais os direitos que são efetivamente tutelados quando o Ministério Público exerce o controle externo? Sem 

dúvida, a moralidade, eficiência, transparência, legalidade e ética policial. 

O controle concentrado, por sua vez, é exercido pelos membros do Ministério Público 

com atribuições específicas, ou seja, através de órgãos de execução especializados na matéria. E como a 

Resolução CNMP n. 20/2007 não define os meios utilizáveis para o desempenho desse controle concentrado, 

seu disciplinamento depende de cada Ministério Público. 

Logo, lado a lado e se complementando, há essas duas formas de ser levado a cabo o 

controle externo da atividade policial no Brasil, a partir da base normativa do Conselho Nacional do 

Ministério Público. O controle difuso detém as mesmas prerrogativas e os mesmos poderes de investigação 

(e de responsabilização, onde houver coincidência de modelos) do controle concentrado. Tanto é assim, que 

uma vez esgotada a função do controle concentrado (na investigação, por exemplo), quem leva adiante o 

controle externo é a sua forma difusa (através de todas as promotorias criminais que acompanham ações 

penais cujo suporte de elementos de convicção foi moldado pelo controle concentrado ou até pelo difuso pré-

processual). 

Essas duas modalidades de exercício do controle externo decorrem diretamente da 

condição constitucional do Ministério Público de dominus litis, no processo penal público, principalmente na 

fiscalização da atividade-fim de coleta da materialidade da infração penal e dos indícios de autoria. Como o 

trabalho da polícia tem o objetivo primário de lastrear o convencimento do Ministério Público para a 

propositura da ação penal, acaba sendo essa instituição a mais indicada a exercer dito controle, através de 

seus órgãos de execução de atuação criminal. E o controle externo da atividade policial é função institucional 

- "como sua razão de ser" – atribuída a todo o Ministério Público, fazendo com que as duas modalidades de 

controle previstas na resolução do Conselho Nacional do Ministério Público sejam plenamente válidas.     

Em linhas gerais, uma primeira diferença que se pode apreender entre o controle difuso e 

o concentrado é o fato de que as promotorias criminais que exercem o controle difuso são cumulativas, 

enquanto as que exercem o controle concentrado são especializadas (no exatos termos do art. 23, § 1º, da 

LONMP). Essa distinção reflete um aspecto histórico curioso: o controle externo da atividade policial surge 

no Ministério Público, difusamente, através de todos os seus membros. Foi por meio desse modelo difuso 

que a instituição, inicialmente, exerceu controle sobre o aparato policial, para só depois, num movimento 

evolutivo e de aperfeiçoamento, criar promotorias especializadas para exercer um controle concentrado. 

Tanto isso é verdade que em alguns Estados da Federação ainda não existem promotorias especializadas no 

controle externo e, portanto, essas unidades ministeriais só exercem o tradicional controle difuso.    

 

 

 

3- Limites das atribuições dos controles concentrado e difuso 



 

A questão que se coloca é onde começam e onde terminam as atribuições de cada 

modalidade de controle. Digamos que, hipoteticamente, uma promotoria de justiça especializada em Crimes 

contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes receba uma notícia de fato reportando o suposto 

cometimento de estupro de vulnerável contra uma adolescente X. O promotor requisita a instauração de 

inquérito policial à delegacia respectiva. Passado algum tempo, sem resposta da delegacia, o referido agente 

ministerial vislumbrando a possibilidade de prevaricação por parte da autoridade policial, remete a Notícia 

de Fato para redistribuição entre as promotorias especializadas no controle externo da atividade policial 

(controle concentrado). 

Neste caso hipotético, de quem é a atribuição para atuar no feito? Continua sendo do 

controle difuso ou passa a ser do controle concentrado? De início, é importante registrar que a atribuição da  

promotoria de justiça especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes foi 

fixada pela presença na narrativa dos fatos de uma suposta adolescente vitimizada. No curso do feito, há a 

possível desídia funcional da autoridade policial. A matéria central, a vis atractiva da competência do órgão 

de execução original foi o suposto abuso sexual contra a adolescente. A atividade policial surge, 

secundariamente, dentro do feito. 

A resolução CNMP n. 20/2007, determina que o controle externo da atividade policial 

será exercido na forma difusa por todos os membros do Ministério Público com atribuição criminal, quando 

do exame dos procedimentos que lhes forem atribuídos (art. 3
o
., I, in fine). Ou seja, se o procedimento foi 

regularmente atribuído ou distribuído a um determinado órgão de execução, em razão de suas específicas e 

centrais atribuições, logo se no curso desse procedimento surgir alguma questão envolvendo a atividade 

policial, o agente presidente do feito detém atribuições e poderes para adotar as providências necessárias e se 

desincumbir, na forma difusa, do controle externo. Seria irracional, do ponto de vista procedimental, um 

agente deter prerrogativas para adotar providências sobre uma questão incidental, e mesmo assim, 

determinasse a provocação de outro órgão de execução.   

Em prol da racionalização procedimental, o controle difuso pode determinar a extração de 

peças para instauração de outro procedimento, no âmbito da própria promotoria, ou em se tratando de crime 

de menor potencial ofensivo enviar cópia das peças pertinentes diretamente às promotorias atuantes no 

Juizado Especial Criminal. Em qualquer dos casos, não há a necessidade de acionamento do controle 

concentrado. Seria a mesma coisa, se o controle difuso de constitucionalidade (de onde o nosso controle 

difuso da atividade policial vai buscar inspiração, conforme dissemos no item 2) ao se deparar, diante de um 

determinado caso, com uma inconstitucionalidade, remetesse os autos ao órgão judicial encarregado do 

controle concentrado. Isso não ocorre. E não ocorre por uma razão muito simples: o sistema de controle 

concentrado de constitucionalidade entraria em colapso se todo caso incidental ou prejudicial de 

inconstitucionalidade lhe fosse submetido para julgamento. Ora, onde existe a mesma razão, aí se aplica a 

mesma regra (ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio). Evidentemente, o controle concentrado da 

atividade policial entraria em colapso se toda e qualquer suposta irregularidade (ou ilícito) atribuível à 

polícia fosse-lhe direcionada. Ambos os sistemas (constitucionalidade e controle externo) foram montadas de 

forma a garantir a plena fiscalização, sem asfixiar quaisquer dos órgãos. Até porque a atuação colapsada de 

um órgão de controle, representa perda de efetividade da respectiva supervisão. 

Para a fixação de atribuição, não interessa se o fato secundário (ou residual) envolvendo a 

atividade policial está presente desde o início do procedimento (secundário ou residual, quando distribuído) 

ou surge ao longo do procedimento (incidental). Em qualquer dos casos, a forma de exercício do controle 

externo é difusa. Se, todavia, a questão única e central no feito ou na demanda, for alguma irregularidade no 

exercício da atividade policial, a atribuição será, desde o início, do controle concentrado. 

Suponhamos que outra Notícia de Fato encaminhada, via Disque-100, para a mesma 

promotoria de justiça especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes, faça 

referência a uma suposta rede de exploração sexual de crianças e adolescentes por pessoas de nomes não 

informados, e paralelamente indique suposta negligência da polícia militar. Neste caso, há dois fatos: um 

principal, a suposta rede de eploração sexual; e outro, secundário, a suposta inação da polícia militar. Aqui, 

por óbvio, a atribuição da promotoria prende-se ao fato principal (a rede de exploração) e se estende, por 

conta do controle difuso, ao fato secundário (inação da polícia). O acessório segue o principal - accessorium 

sequitur principale. 
Quando a Resolução fala que o controle externo "será exercido" na forma difusa, implica 

em dizer que todos os poderes e todas as prerrogativas inerentes ao controle externo da atividade policial 

poderão ser manuseados pelo órgão de execução "quando do exame" de procedimento a si distribuído. Desde 

que um fim é reconhecido necessário, os meios são permitidos; todas as vezes que é atribuída uma 



competência geral para fazer alguma coisa, nela estão compreendidos todos os particulares poderes 

necessários para realizá-la
1
 (é a teoria dos poderes implícitos). Não é diferente com o controle difuso.   

A modalidade difusa não é mera fiscalização geral ou inspeção acidental (à guisa do que 

se passa com os procuradores de justiça em relação aos promotores de justiça – art. 19, §2º, LONMP
2
, por 

motivos óbvios), mas exercício efetivo do controle externo, operacional e executivo; é uma modalidade 

funcional efetiva de controle3. Também não são meras ouvidorias, repassando ou encaminhando reclamações 

para os órgãos especializados. Entendimento contrário, tornaria letra morta a disposição constante no art. 3
o
., 

inciso I, da Resolução CNMP n. 20/2007 ("será exercido"), eliminando a dualidade controle externo 

concentrado e difuso. Ambas as modalidades, quando exercidas, o fazem com todo o arsenal disponível ao 

controle externo. 

Há indicativo da prevalência do modelo difuso no marco normativo do Conselho 

Nacional do Ministério Público. Esse parece ser o sentido atribuído ao §único do art. 3
o
. da Resolução n. 

20/2007 quando diz que "as atribuições de controle externo concentrado da atividade policial civil ou militar 

estaduais poderão ser cumuladas entre um órgão ministerial central, de coordenação geral, e diversos órgãos 

ministeriais locais". Esses "diversos órgãos ministeriais" exerceriam, pelo valor numérico, uma espécie de 

"controle difuso".   

Não há diferença substancial entre as duas modalidades, salvo que: 1- na modalidade 

concentrada, a atividade policial é matéria única ou central (com investigação específica num procedimento 

específico ou adoção de um "conjunto de ações" – atividades administrativas - sobre as linhas gerais da 

atividade policial
4
), e na modalidade difusa, a referida atividade, se apresenta residual, secundária ou 

incidentalmente (contida num procedimento com objeto central distinto); 2- e também, como já dissemos 

acima, o fato de que as promotorias criminais que exercem o controle difuso são cumulativas (ou se 

especializadas, o são em outro setor de atuação), enquanto as que exercem o controle concentrado são 

especializadas em controle externo (nos exatos termos do art. 23, § 1º, da LONMP). 

 

 

Esse "conjunto de ações" ou atividades administrativas – referido acima - exercido sobre 

a atividade policial assume uma natureza essencialmente preventiva, competindo, com exclusividade, ao 

controle concentrado. O que por via transversa, resta ao controle difuso uma atividade predominantemente 

repressiva no exercício do controle externo. Isto responde por mais um aspecto a distinguir ambas as 

  
1
 ROMANO, Rogério Tadeu.  A investigação criminal pelo Ministério Público.  Disponível em: 

<https://www.jfrn.jus.br/institucional/biblioteca-old/doutrina/Doutrina274-a-investigacao-criminal-pelo-

ministerio-publico.pdf>. Último acesso: 09.07.2019. 
2
 "Os Procuradores de Justiça exercerão inspeção permanente dos serviços dos Promotores de Justiça nos 

autos em que oficiem... " (art. 19, §2º, LONMP). 
3 O controle difuso “não se limita a uma atuação criminal (eventuais infrações cometidas pelos 
agentes policiais) mas de verificação também da eficiência, legalidade e probidade” (Freitas, 2013, 
pp. 120-121). 
4 Esse conjunto de ações ou atividades administrativas exercido sobre a atividade policial assume 
uma natureza essencialmente preventiva, competindo ao controle concentrado. O que por via 
transversa, resta ao controle difuso uma atividade predominantemente repressiva no exercício do 
controle externo. Isto responde por mais um aspecto a distinguir ambas as modalidades. 

https://www.jfrn.jus.br/institucional/biblioteca-old/doutrina/Doutrina274-a-investigacao-criminal-pelo-ministerio-publico.pdf
https://www.jfrn.jus.br/institucional/biblioteca-old/doutrina/Doutrina274-a-investigacao-criminal-pelo-ministerio-publico.pdf


modalidades. 

A modalidade concentrada é um standard de especialização do anterior controle difuso 

distribuído por todos os membros do Ministério Público por ocasião de suas específicas atribuições. Surge 

por uma necessidade de atuação extrajudicial, geral e preventiva, e não como uma forma de substitução à 

primitiva forma de controle. Essa atuação concentrada, de algum modo (principalmente através do referido 

"conjunto de ações ou atividades administrativas"), desafoga e racionaliza o modelo antigo, mas não o 

extingue.   

O controle concentrado tem, como ressalta Luiza Frischeisen (2013, p. 24-25), um olhar 

voltado não somente para uma investigação específica em um inquérito específico, mas sim para as linhas 

gerais da atividade policial, na forma como ela é exercida em um conjunto de ações e investigações e como 

são realizadas as atividades administrativas da polícia necessária à realização de sua atividade de 

investigação, cumprimento de requisições do Ministério Público e de ordens judiciais. 
Já o controle difuso é exercido, por exemplo, na fiscalização do cumprimento da 

requisição de diligências investigatórias à polícia, com ou sem inquérito policial instaurado; na requisição, a 

qualquer tempo, dos autos de investigação policial em curso; na fiscalização do cumprimento das 

promoções, inclusive quanto aos prazos, exaradas nos autos de inquérito policial, ou de investigação 

preliminar etc. As providências fiscalizatórias ou de controle em situações como essas prescindem do 

acionamento do controle concentrado, podendo ser adotadas diretamente pelo controle difuso. 

Se para todas essas múltiplas e infinitas questões acidentais ou secundárias fosse 

acionado o controle concentrado, como único centro competente para adotar providências, ao cabo, 

acarretaria o colapso dos órgãos especializados e, por consequência, do próprio controle externo da atividade 

policial, enquanto função constitucional atribuída ao Ministério Público. A dicotomia entre controle difuso e 

concentrado, com divisão racional de atribuições, responde a uma exigência de efetividade do sistema de 

controle. Apesar da terminologia adotada para defini-lo, o controle concentrado não pressupõe a 

"concentração" de todas as medidas de controle externo da atividade policial. Não é um centro atrativo 

absoluto. O nominalismo pode levar a equívocos e comprometer o sistema.     

É importante ressaltar que a modalidade difusa detém, em regra, os mesmos instrumentos 

e prerrogativas do controle concentrado, dependendo do modelo de controle externo adotado em cada 

unidade ministerial. Se o modelo só admite a investigação criminal pelas promotorias especializadas 

(controle concentrado), sendo a ação penal promovida por outras promotorias criminais, qualquer órgão de 

execução criminal, quando do exame dos procedimentos que lhes forem atribuídos, pode reunir elementos e 

finalizar a opinio delicti, remetendo após para a promotoria competente para acionar, na qualidade de  

dominus litis, o Judiciário. Esse controle difuso em nada se diferencia do controle concentrado em tais 

modelos restritos de controle externo da atividade policial (a que chamamos de controle minimalista5). 

O controle difuso só não pode ser exercido quando lhe faltar, claramente, atribuições para 

adotar as providências. Coloquemos duas hipóteses para melhor compreender, sabendo, previamente, que o 

modelo de controle externo hipotético autoriza o promotor a investigar e oferecer denúncia (controle 

maximalista), e nos casos de crimes de menor potencial ofensivo, remeter os elementos para o agente atuante 

nos juizados especiais criminais. 

Hipótese 1: em determinado inquérito policial sobre tráfico de drogas, o promotor 

vislumbra indícios de que o delegado de polícia, no exercício da atividade-fim, cometeu o crime de falsidade 

ideológica. Neste caso, como o promotor não tem atribuições para oferecer denúncia perante outro juízo, a 

medida adequada é remeter cópia dos elementos ao controle concentrado. Todavia, se houver regulação em 

sentido contrário (o que é possível), autorizando o controle difuso a oferecer denúncia perante juízo diverso 

(de modo parelho ao concentrado), se afigura totalmente viável a investigação pelo promotor atuante e 

posterior oferecimento de denúncia, sem remessa da demanda ao controle concentrado. Neste caso, a 

demanda surge na modalidade difusa e aí é finalizada. 

Hipótese 2: em determinado inquérito policial sobre estupro de vulnerável, o promotor 

vislumbra indícios de que o delegado de polícia, no exercício da atividade-fim, cometeu o crime de 

prevaricação. Neste caso, como tanto o controle concentrado quanto o difuso dispõem de poderes de 

investigação (mas não de oferecimento da transação penal), pode o promotor (da modalidade difusa) recolher 

os elementos mínimos e remeter para o juizado especial criminal. Aqui não se abre a necessidade de remessa 

ao controle concentrado, pela simples razão do controle difuso deter os mesmos poderes (constitucionais – 

art. 129, VII - e orgânicos ou legais - especialmente Leis n. 75/93 e  n. 8.625/93) para a providência 

  
5 Cf. João Gaspar Rodrigues, Atividade policial, direitos fundamentais e controle externo. Curitiba:Juruá, 

2016. 



adequada. 

Veja-se que a Resolução CNMP n. 181/2017 (que que regula a instauração e a tramitação 

do procedimento investigatório criminal a cargo do Ministério Público) diz que o membro do Ministério 

Público em poder de quaisquer peças de informação pode, diretamente, encaminhar as peças para o Juizado 

Especial Criminal, caso a infração seja de menor potencial ofensivo (art. 2
o
., III). Pode, inclusive, 

fundamentadamente, promover o respectivo arquivamento (inc. IV). Essas providências, por óbvio, podem 

ser adotadas por ambas as modalidades de controle externo. 

Não é admissível que uma função constitucional tão nobre (na medida em que é árdua) 

atribuída ao Ministério Público, nesse universo de precariedade e de improviso
6
, seja ainda restringida em 

sua efetividade pela má compreensão da extensão de seus poderes e dos instrumentos postos à sua 

disposição. Ambas as modalidades, exercício concentrado e difuso, devem ter suas prerrogativas exploradas 

ao máximo, de modo a extrair, plenamente, todas as suas potencialidades. 

   

4- Conclusão 

 

O controle externo da atividade policial é uma valiosa função constitucional atribuída ao 

Ministério Público relegada ao ostracismo das especulações teóricas e, por conta disso, carente de 

efetividade prática. Qualquer estrutura de controle precisa, antes de tudo, prover-se de uma eficiente e eficaz 

estrutura organizacional, capaz de arrostar os desafios diários sem desperdiçar energia, casuisticamente, 

diante de situações postas diante de si. Um prévio trabalho teórico de desconstrução (de preconceitos, de 

velhas práticas etc.) e de construção é essencial à resolutividade ligada a essa função. 

Se algo de certo existe nos negócios humanos é que as aquisições valiosas só se podem 

preservar por meio da continuidade das mesmas energias que a originaram. Tudo quanto se deixa entregue a 

si mesmo entra inevitavelmente em decadência, ensina John Stuart Mill
7
. Esta lição cai sob encomenda à 

função institucional do controle externo da atividade policial que, entregue a si mesma e sem 

aperfeiçoamentos teóricos, tende à ruína e à decadência. 

É importante que no ato de regulação normativa do controle externo da atividade policial, 

no momento de definição das atribuições, ambas as modalidades de exercício sejam contempladas com a 

delimitação da extensão e do alcance de suas funções. Feito isso, eliminando-se eventuais zonas nebulosas, 

evitam-se muitos conflitos de atribuição. 

 

ENUNCIADO: 

 

"A existências das duas modalidades de controle externo têm consequências importantes, 

sendo a principal delas a manutenção da efetividade do sistema de controle. Outros atributos e distincões são: 

1-  O controle difuso, nos limites do modelo proposto, detém as mesmas prerrogativas e 

os mesmos poderes de investigação (e de responsabilização, onde houver coincidência de modelos) do 

controle concentrado; 

2-  As duas modalidades de exercício do controle externo decorrem diretamente da 

condição constitucional do Ministério Público de dominus litis, mas a modalidade concentrada é um 

standard de especialização do controle difuso distribuído por todos os membros do Ministério Público por 

ocasião de suas específicas atribuições. Surge por uma necessidade de atuação extrajudicial, geral e 

preventiva, e não como uma forma de substitução à primitiva forma de controle. 

3-  As promotorias criminais que exercem o controle difuso são cumulativas, enquanto as 

que exercem o controle concentrado são especializadas. Apesar da terminologia adotada para defini-lo, o 

controle concentrado não pressupõe a "concentração" de todas as medidas de controle externo da atividade 

policial. Não é um centro atrativo absoluto. O nominalismo pode levar a equívocos e comprometer o sistema. 

4- Na modalidade concentrada, a atividade policial é matéria única ou central (com 

investigação específica num procedimento específico ou adoção de um conjunto de ações – atividades 

  
6 "O controle externo da atividade policial está timidamente disciplinado pela Lei Complementar 75/93 e não 

corresponde ao esperado e muito menos ao necessário. Continua faltando um dispositivo que diga de forma 

clara que 'o Ministério Público exercerá o controle externo da atividade policial, dando instruções gerais e 

específicas para a melhor condução do inquérito policial', as quais estarão vinculados os agentes da polícia 

judiciária" (FONTELES, Claudio. Investigação preliminar: significado e implicações. Rev. Fund. Esc. 

Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, jan./jun. 2001, V. 17, p. 59). 
7
 Governo representativo. Tradução de E. Jacy Monteiro. São Paulo:Ibrasa, 1964, p. 19. 



administrativas - sobre as linhas gerais da atividade policial), e na modalidade difusa, a referida atividade, se 

apresenta residual, prejudicial ou incidentalmente (contida num procedimento com objeto principal distinto); 

5- Para a fixação de atribuição, não importa se o fato secundário (residual, prejudicial ou 

incidental) envolvendo a atividade policial está presente desde o início do procedimento (quando distribuído) 

ou surge ao longo do procedimento. Em qualquer dos casos, a forma de exercício do controle externo é 

difusa (em atenção ao art. 3o., inciso I, in fine, da Reseolução CNMP n. 20/2007), em que o acessório (a 

questão incidental) segue a principal. Impõe-se ao agente ministerial no desempenho difuso a adoção de 

todas as providências correlatas ao controle concentrado, de modo a desincumbir-se da função institucional. 

Se, todavia, a questão única e central no feito ou na demanda, for alguma irregularidade no exercício da 

atividade policial, a atribuição será, desde o início, do controle concentrado". 

 

 

 

 

 

Referências: 

 

 

 

CHEKER, Monique. O controle e seus agentes. In: SALGADO, Daniel de Resende; DALLAGNOL, Deltan 

Martinazzo; CHEKER, Monique (Coords.). Controle externo da atividade policial pelo Ministério 

Público. Salvador: JusPodivm, 2013. 

FONTELES, Claudio. Investigação preliminar: significado e implicações. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. 

Público Dist. Fed. Territ., Brasília, jan./jun. 2001, V. 17, pp. 52-62. 

FRISCHEISEN, Luiza Cristina Fonseca. Controle externo da atividade policial no Ministério Público 

Federal e o papel indutor do grupo de trabalho da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão . In: 

SALGADO, Daniel de Resende; DALLAGNOL, Deltan Martinazzo; CHEKER, Monique (Coords.). 

Controle externo da atividade policial pelo Ministério Público. Salvador: JusPodivm, 2013. 

FREITAS, Enrico Rodrigues. Modalidades e extensão do controle externo. In: SALGADO, Daniel de 

Resende; DALLAGNOL, Deltan Martinazzo; CHEKER, Monique (Coords.). Controle externo da 

atividade policial pelo Ministério Público. Salvador: JusPodivm, 2013. 

MILL, John Stuart. Governo representativo. Tradução de E. Jacy Monteiro. São Paulo:Ibrasa, 1964. 

RODRIGUES, João Gaspar. Atividade policial, direitos fundamentais e controle externo. Curitiba:Juruá, 

2016. 

ROMANO, Rogério Tadeu.  A investigação criminal pelo Ministério Público.  Disponível em: 

<https://www.jfrn.jus.br/institucional/biblioteca-old/doutrina/Doutrina274-a-investigacao-criminal-pelo-

ministerio-publico.pdf>. Último acesso: 09.07.2019. 

https://www.jfrn.jus.br/institucional/biblioteca-old/doutrina/Doutrina274-a-investigacao-criminal-pelo-ministerio-publico.pdf
https://www.jfrn.jus.br/institucional/biblioteca-old/doutrina/Doutrina274-a-investigacao-criminal-pelo-ministerio-publico.pdf

