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Plano de trabalho
Controle externo da atividade policial

1. Fundamentos políticos e contornos 
normativos - projeto legislado – realidade das 
polícias brasileiras – atuação do Ministério 
Público
2. Atuação resolutiva – por uma política 
ministerial de controle externo da atividade 
policial
3. Operacionalização dos controles 
extraprocessuais e processuais
4. Lei nº 13.491/2017: desafios ao MP

 



1. Fundamentos políticos e 
contornos normativos

a) Fundamentos políticos
- sistema de freios e contrapesos
- funções policiais (art.144, CF) – serviços públicos: 
eficiência e legalidade
- accountability
- uso potencial da força: ethos policial
- discricionariedade
- riscos inerentes às atividades

b) Contornos normativos
- artigo 129, I, II, III e VII, CF; art.144, CF
- arts.3º; 9º e 10, da LC 75/93
- arts.26, IV; 40, VIII e 80, da Lei 8.625/93
- Resolução 20, CNMP



1. O projeto legislado confronta a 
realidade

c) Polícias Brasileiras
- precariedade e improviso
- uso excessivo da força: elevado número de 
vítimas letais em ações com intervenção policial
- ausência ou deficiência nas investigações de 
torturas e corrupção praticadas por policiais
- persistência de prisões para averiguação
- elevado número de reclamações da sociedade 
civil
- grupos de extermínio
- padrões discriminatórios de abordagem
- ineficiência sistemática da investigação















1. Desafios ao MP - 30 anos 
de CF

d) Ministério Público e controle externo da 
atividade policial
-  legislação não define concretamente quais seriam as 
ações de controle externo: CF/88; LC 75/93; Lei 
8.625/93
- no âmbito Institucional: falta de priorização; arranjos 
organizacionais inadequados; carência de políticas 
Institucionais; cultura organizacional leniente com os 
desvios de conduta policiais; aperfeiçoamento funcional 
frágil
- baixa produção científica
-  atuação burocratizada, de baixa resolutividade 
(Resolução 20/2007, CNMP)
- ações isoladas e desconexas: ambiente de descontrole 
das polícias



2. No que consiste o controle 
externo – ações concretas-  controle difuso exercido “por todos os membros do 

MP com atribuição criminal, quando do exame dos 
procedimentos que lhes forem atribuídos” (Resolução 
20/2007,art.3º, I, CNMP)
- art.16, CPP  
- controle concentrado exercido: “através de 
membros com atribuições específicas (…) conforme 
disciplinado por cada MP” (Resolução 20/2007,art.3º, 
II, CNMP)
- MPPR – GAECOs e histórico de controle externo
- possibilidade de cumulação das atribuições de 
controle concentrado: órgão ministerial central 
(coordenação geral) e diversos órgãos locais 
(Resolução 20/2007,art.3º, parágrafo único, CNMP)



2. Ações concretas de 
controle externo - CNMP

- foco no(s) órgão(s) do MP responsável pelo controle
- carência de uma concreta definição do que consistem 
as atividades de controle externo
- art.4º, Resolução 20/2007, CNMP: ações de controle 
externo
I – visitas semestrais ordinárias;
II – examinar documentos de natureza persecutória penal;
III – fiscalizar destinação de armas, entorpecentes, veículos e 
objetos apreendidos;
IV – verificar BOs que não geraram IPs
(...)
IX – expedir recomendações
§1º – instaurar procedimento investigatório criminal
§2º – instaurar procedimento administrativo
§3º – instaurar inquérito civil ou encaminhar peças (ato 
ímprobo)



2. Ações concretas de controle 
externo – política Institucional de MP

- a maior concretude da Resolução 20/2007 em 
relação à lei parece não ter solucionado o problema
- indefinição quanto a natureza da atividade de 
controle correspondente à ação
- arranjos de cada MP: distintos interesses e 
realidades
- carência de discussão sobre o que se pretende com a 
atividade de controle externo da atividade policial e 
como alcançar esses objetivos 
- planejamento e política Institucional do Ministério 
Público para a área criminal (controle externo)



2. Ações concretas de controle 
externo – política Institucional de MP

- no âmbito do controle concentrado os resultados de 
responsabilização individual são obtidos raramente e 
com extremo sacrifício
- persistência dos desvios: necessidade de compreensão 
dos fatores organizacionais que permitem e fomentam a 
perpetuação de práticas ilícitas
- no âmbito do controle concentrado cumpre 
estabelecer uma mudança nos métodos de trabalho do 
MP em relação à investigação policial
- releitura normativa capaz de fazer compreender que o 
MP é o diretor mediato da atividade policial de 
investigação
- mudança cultural dos membros do MP brasileiro



3. Atuação resolutiva: política 
ministerial de controle externo da 

atividade policial
Controles extraprocessuais: resolutividade – reduzir 

desvios policiais

a) Controle extraprocessual de auditoria do padrão de 
atuação policial

b) Responsabilização pelo desvio policial

Controles processuais: resolutividade – eficiência e 
legalidade

a) Controle processual de direção mediata

b) Controle processual de fiscalização da legalidade



3. Controles extraprocessuais

a) Controle extraprocessual de auditoria do padrão de 
atuação policial: nível organizacional
b) Responsabilização pelo desvio policial: nível individual

- aspectos endógenos e exógenos
- o problema do desvio de conduta policial: poderes de 
ingerência sobre direitos fundamentais empregados em 
circunstâncias excepcionais e de baixa visibilidade

Explicações para o desvio policial:
a) psicológicas – focadas no indivíduo (maçãs podres)
b) sociológicas – focadas na organização das agências 
policiais  (problema no barril)



3. Controles extraprocessuais: 
auditoria dos padrões de atuação

Fatores ocupacionais da profissão policial
a) valorização da manutenção da autoridade
b) risco iminente e antecipação da violência como 
padrão de reação
c) eficiência como valor institucional
d) omissão de controles e cobrança de resultados
e) dualidade de regras formais e operacionais
f) diversidade de culturas policiais

     Legalidade     Eficiência

Operacional (Dirty 
Harry)

             -            +

Omisso              +            -
Profissional              +            -
Criminoso              -            +



3. Controles extraprocessuais: 
auditoria dos padrões de atuação

- Fatores de imunização dos desvios policiais
a) normalização pela subcultura policial
b) ausência de testemunhas
c) código do silêncio
d) valor especial da palavra do policial
e) demérito da palavra da vítima
f) medo de retaliações a vítimas ou testemunhas
g) minimização do desvio pelas instâncias oficiais de controle – 
inclusive pelo Ministério Público
h) limitações processuais: regulamentos policiais são lacônicos – 
elevada discricionariedade – dificuldade de comprovação dos 
desvios policiais – negação do problema e irradiação de efeitos 
para outras áreas
i) limitações do Sistema de Justiça Criminal: limitações da 
resposta penal para promover mudanças – ausência de um 
diagnóstico



3. Controles extraprocessuais: 
auditoria dos padrões de atuação

* Código do Silêncio
a) USA – Comissões Knapp e Mollen (NYPD) e 
Christopher (LAPD)
b) Manifestações – omissão em reportar aos superiores; 
falso testemunho
c) Valor da lealdade policial e auto-proteção recíproca
d) Sanções informais
e) Omissão sistêmica nos controles internos



3. Controles extraprocessuais: 
sistematização dos desvios

Violência 
policial

Corrupção Fraudes 
investigativas

Omissões 
policiais

Uso excessivo 
da força

Tolerada (light) Falsa 
incriminação de 
suspeito

Desestrutura

Ilegalidades de 
eficiência

Extorsão Falsa 
incriminação 
por retaliação

Incompetência

Castigo 
(“justiça 
policial”)

Crime 
Organizado

Acobertamento 
de desvios 
policiais

Omissões 
dolosas 
(prevaricação)

Violência 
gratuita

Acobertamento 
de terceiros 
(corrupção)

Desrespeito



3. Controles extraprocessuais: estratégia 
de controle do desvio policial pelo Ministério 

Público
1. Revisão periódica do padrão concreto de atuação 
policial
2. A revisão das diretrizes de atuação policial permite 
ao órgão de controle:
a) produzir mudanças organizacionais
b) avanços duradouros das práticas da agência policial

Dupla perspectiva de atuação: responsabilização 
individual e identificação dos padrões desviantes e 
fatores organizacionais relacionados:
i) violência policial
ii) corrupção
iii) fraude investigativa
iv) omissão policial   



3. Controles extraprocessuais
MPPR – proposta organizacional 

padrão de desvios

GAESP
(atuação 

preventiva)

GAECO
(atuação 

repressiva
OrCrim - 

complexidade)

PJ PJPJ PJ PJ PJ



3. Controles extraprocessuais: soluções 
organizacionais de controle para o desvio 

policial pelo Ministério Público
1. Criação de um núcleo especializado de controle 
externo da atividade policial
2. Áreas de auditoria do padrão real de atuação 
policial:
i) informações recebidas na análise processual de IPs
ii) análise das reclamações contra a atividade policial
iii) visitas de inspeções periódicas
iv) acesso a documentos da atividade-fim policial
v) controle de ocorrências que não geraram IPs
vi) incremento da transparência dos esclarecimentos de 
desvios policiais pelas Corregedorias
vii) fiscalização das sindicâncias disciplinares
viii) fiscalização da transparência da política-criminal 
policial   



3. Controles extraprocessuais
MPPR – proposta organizacional 

padrão de desvios

GAESP

(Política MP 
Controle 
Externo)

PJ PJPJ PJ PJ PJ



3. Controles processuais: o controle 
mediato da investigação policial pelo 

Ministério Público
1. Releitura normativa: CF, arts.127 e 129, I, II, VII  
2. Controle da eficiência e da legalidade: a proibição da 
proteção insuficiente e a proibição do excesso
3. Controle de toda a atividade policial: na polícia 
judiciária desde o momento em que a notícia criminal 
aporta no órgão

Dependência funcional da investigação policial 
enquanto serviço público ao Ministério Público 
(ROXIN)
- consequência natural do natural potencial de afetação 
de direitos individuais
- Itália, Portugal e Alemanha
- o controle da investigação policial pelo MP é precoce, 
pró-ativo e verticalizado



COMPONENTE OU 
VARIÁVEL

PARADIGMA TRADICIONAL NOVO PARADIGMA

Funções centrais dos 
promotores

• Elaborar pareceres

    • Conduzir a instrução formal do 
caso (homogênea e procedimental)

• Maior complexidade da função de 
investigação criminal (investigação, 
compilação de informação, atividades de 
inteligência)

• Decisões sobre os casos

• Litígios

Posição do papel de 
promotor

• Posição neutra na persecução

• Princípio da objetividade entendido 
como imparcialidade

• Posição estratégica na persecução

• Princípio da objetividade como 
profissionalismo, lealdade e boa fé

Discurso legal do promotor • Discurso legal neutro (dogmático)

• Apego neutro à lei

• Discurso legal orientado à consecução de 
objetivos estratégicos

• Interpretação legal consistente com objetivos 
estratégicos

Objetivos de trabalho do 
Ministério Público

• Resolução caso a caso • Resolução de casos

• Objetivos sociais agregados

Sistema de 
responsabilidade

• Apego da lei caso a caso • Satisfação de objetivos sociais agregados

Hierarquia e autonomia do 
Ministério Público

• Superioridade com poderes de 
alinhamento geral e pouca gestão 
operativa

• Importantes espaços de autonomia 
interna de cada promotor

• Superioridade com poderes de definição 
operativa direta

• Trabalho de fiscais orientados à consecução 
de objetivos comuns com pouca autonomia 
interna



3. Controles processuais: o controle 
mediato da investigação policial pelo 

Ministério Público
1. Controle das ocorrências policiais (legalidade, art.5º, §3º, 
CPP) – análise das ocorrências em tempo real 

2. MP enquanto órgão de política-criminal: atuação em rede 
para definição de prioridades frente a limitada capacidade 
operacional das agências de criminalização secundária

3. Controle dos “procedimentos de averiguação preliminar” 
(elevado risco de ofensa à legalidade)

4. Respostas alternativas a instrução plena: acordo de não 
persecução penal

5. Eficiência: desenvolvimento de metodologias 
investigatórias 



3. Controles processuais: o controle 
mediato da investigação policial pelo 

Ministério Público

6. Necessidade de estruturação Institucional: órgão de 
apoio especializado (estadual ou regional) responsável 
pela leitura e categorização dos dados de segurança

7. Racionalização e otimização do exercício da 
atividade-fim

8. Identificação de padrões de ineficiência e ilegalidade 
das investigações policiais: soluções organizacionais de 
controle da atividade policial



3. Controles processuais
MPPR – proposta organizacional padrão 

de desvios nas investigações

GAESP

(Política MP 
Controle 
Externo)

PJ PJPJ PJ PJ PJ



4. Lei nº 13.481/2017: desafios para o 
Ministério Público

1. Alteração da redação do art.9º, CPM: 
“Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na 
legislação especial, quando praticados:

2. Alargamento das competências das Justiças Militares 
dos Estados e da União: todos os crimes na legislação 
penal brasileira podem ser militares (impróprios ou de 
tipificação indireta) ainda que não exista previsão 
correspondente na parte especial do CPM
* persiste a necessidade de o fato ter sido praticado 
numa das hipóteses das alíneas do art.9º, II, CPM



4. Lei nº 13.481/2017: desafios para o 
Ministério Público

Crime militar impróprio
a) praticado numa das hipóteses das alíneas do art.9º, II, 
CPM
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar 
na mesma situação ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar 
sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou 
reformado, ou assemelhado, ou civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão 
de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à 
administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra 
militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o 
patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa 
militar;



4. Lei nº 13.481/2017: desafios para o 
Ministério Público

Crime militar impróprio
b) vetores interpretativos - especial interesse militar 
relacionado a dois princípios basilares das instituições 
militares: disciplina e hierarquia militares

- STF, 2ª T., HC 122721, Rel. Min. Teori Zavascki, 
14/10/2014: homicídio culposo na direção de veículo 
automotor em que autor e vítima eram militares, ambos 
atuando fora do serviço – Justiça Comum

- STF, 1ª T., HC 135675, Rel, Min. Rosa Weber, 
14/03/2017: militares fora do serviço, de folga e em 
local não sujeito à administração militar



4. Lei nº 13.481/2017: desafios para o 
Ministério Público

3. Alteração da redação do art.9º, CPM: 

“Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
§1º – Os crimes de que trata este artigo, quando praticados 
contra a vida e cometidos por militares contra civil, são da 
competência do Tribunal do Júri.
§2º – Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra 
a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, 
serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados 
no contexto:
(...)”.

CF, art.125, §4º: “Compete à Justiça Militar Estadual processar e 
julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em 
lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, 
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil”.



4. Lei nº 13.481/2017: desafios para o 
Ministério Público

4. Atuação condizente com o reconhecimento do 
desvio enquanto fenômeno organizacional da agência 
policial e de controle mediato da investigação policial 

1. Concentração de todas as investigações junto às 
unidades do MP atuantes nas Auditorias Militares:
i) problemas de coleta das provas no local dos fatos e no 
momento investigatório adequado
ii) tendência de transferência das investigações para os 
IPMs
Iii) complexidade de investigações diretas pelo MP: 
unidades de atuação processual tradicional
iv) riscos de inefetividade e falta de de feedback
v) promotor local – controle externo de problemas locais  



4. Lei nº 13.481/2017: desafios para o 
Ministério Público

4. Atuação condizente com o reconhecimento do 
desvio enquanto fenômeno organizacional da agência 
policial e de controle mediato da investigação policial 

2. Manutenção das atribuições investigatórias nas 
unidades locais:

i) direção da investigação
ii) coleta célere dos elementos de convicção
iii) fatos de baixa complexidade e de alta complexidade – 
critérios
iv) melhores resultados – incremento da responsabilização
v) promotor local – controle externo de problemas locais 


