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I - Introdução

SUMÁRIO: I - Introdução; II - Razões determinantes da criação do poder de
controle; UI - Antecedentes da redação final do artigo 129, VII, da Constituição
Federal; IV - A questão da preexistência do poder de controle no sistema
normativo; V - A questão da conveniência da assunção do poder de controle pelo
Ministério Público; VI - Amplitude e limites do poder de -controle; VII
Instrumentos e meios possíveis para eficácia da função controladora; VIII 
Conclusões.

o Ministério Público recebeu tratamento profundamente inovador na Consti·
tuição Federal de 1988.

Funções que já lhe eram próprias por força de legislação infraconstitucional
foram incorporadas ao texto da Lei Maior, sem prejuízo da outorga de funções
novas, com a previsão de mecanismos instrumentais de ação.

Decorre daí multifária gama de temas suscetíveis de reflexão e discussão ligados
às leis orgânicas nacional e estaduais que sobrevirão, destacando-se o que tem sede
no artigo 129, inciso VII, da ConstituiçãO Federal, onde se proclama que constitui
função institucional do Ministério Público "exercer o controle externo da atividade
policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior".

A detida meditação a respeito das variadas implicações ligadas ao -tema suscita
indagações várias:

O que é controle externo?

Qual seu específico objeto?

Quem, do Ministério Público, controlará? Promotores especiálmente designados
para tanto? Cada Promowr o fará nos limites de sua Comarca? E nas capitais, onde
há grande número de distritos policiais?
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I - Introdução

o Ministério Público recebeu tratamento profundamente inovador na Consti~

tu iça0 Federal de 1988.
Funções que já lhe eram próprias por força de legislaçao infraconstitucional

foram incorporadas ao texto da Lei Maior, sem prejuízo da outorga de funções
novas, com a previsão de mecanismos instrumentais de ação.

Decorre daí multifária gama de temas suscetíveis de reflexão e discussao ligados
às leis orgânicas nacional e estaduais que sobrevirao, destacando~seo que tem sede
no artigo 129, inciso VII, da Constituiçao Federal) onde se proclama que constitui
função institucional do Ministério Público "exercer o controle externo da atividade
policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior".

A detida meditação a respeito das variadas implicações ligadas ao· tema suscita
indagações várias:

O que é controle externo?

Qual seu específico objeto?

Quem, do 11.inistério Público, controlará? Promotores especialmente designados
para tanto? Cada Promotor o fará nos limites de sua Comarca? E nas capitais, onde
há grande número de distritos policiais?

* Tese aprovada por unanimidade no VIII Congresso Naclonal do Ministério Público. NataJ-RN

 

 



Que mecanismos ensejarão ao Ministério Público bem cumprir essa nova
responsabilidade?

Já não existem dispositivos de lei atribuindo ao Ministério Público essa tarefa?

Era conveniente assumir, no presente momento histórico, essa incumbência?

Algumas destas questões serão, a seu tempo, respondidas no curso deste
trabalho.

11 - Razões determinantes da criação do poder de controle

Sejam estabelecidas algumas· premissas: ." ••....• '" .,'

1) O Ministério Público pr-opõe ação penal CaIU basellos' iriql.lé~it6srerrietidos
pela polícia;

2) O, Ministério Público não propõe ação penal, salvo raríssimas exceções, se a
polícia não remete inquéritos;

3) O Ministério Público não tem qualquer controle do fato criminoso, desco
nhecendo, por conseqüência, se a cada fato apto a ser considerado penalmente
ilícito, cOlTesponde a instauraçao de um inquérito policial;

4) O Ministério Público e a Polícia Civil são instituições estanques e incomuni
cáveis entre si, salvo raros casos em que há comunicação;

Disso resulta que a polícia é hoje um dos segmentos mak' poderosos da
administração pública, um organismo hipertioliado, cuja absoluta independência na
apuração de crimes equivale à negaçã6do princípio seguúdoo quaLóMinistério
Público é o dono da ação penal. . '.. . . ',' ," <

]á foram divulgadas estatísticas, que a imprensa torfl~~ públic~s;'se~ndo as
quais, em 1984 ou 1985, no Estado de São Paulo, apenas 20% (vinte por cento) dos
boletins lavrados deram origem a inquéritos; logo algo está errado..

No tocante à área de homicídios, os números são estartecedores: 50% dos
homicídios praticados na Grande São Paulo saode áutoÍia deScon.hecida, E os
inquéritos, por esse motivo, já nascem predestinados aoarquivarrientó.

Em suma, grassa a impunidade. O quadro é antigo Cai::;dadiá se acerittia, Não
se justifica que o dominus litis esteja, hoje, de üil modo, depêndenté da polícia,

Era necessário, portanto, fazer alguma coisa,baía inse~ção, na letra constitu-
cional, do aludido poder de controle. . .•..' .•..... .

Também importa registrar, como concausa da~ri~çã~desse'disposítivo(artigo
129, inciso VII), a idéia disseminada entre os constituintes, da necessidade de se
instituírem mecanismos de controle externo entre os Poderes e as instituições. Essa
idéia soprava corno um vento muito forte. Pode-se mesmo dizer que muitos
dispositivos hoje cristalizados no texto constitucíonalsao projeçÕes ou desdobra
mentos dessa idéia matriz. Poderiam ser lembrados corno exemplos o plebiscito, o
referendum, o fortalecimento dos poderes do Congresso Nacional, a destituição do
Procurador-Geral da República pelo Senado Federal e dos Procuradores-Gerais de

]ustiçapelas Assembléias Legislativas.

111-.Antecede~tes da reda~ãofinaldoartigo 129,VH, da
Consl I
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IV - A questão da preexistência do poder de controle no
sistema normativo

11DOUTRINA

Importa saber, preliminarmente, se preexistiam à ordem constitucional, recente
mente editada, dispositivos de lei que pudessem, expressa ou implicitamente, embu
tir o poder de controle da polícia pelo Ministério Público.

A questão não é, de todo, despicienda de interesse quando se recorda que
algumas vozes, conquanto minoritárias, proclamaram, por ocasião dos debates
constituintes, não ser inédito o cometimento dessa função ao Parquet,

Para os fins propostos, devem ser objeto de cotejo os seguintes dispositivos:
artigos 5.°, lI, e 16, do Código de Processo Penal e artigos 7,°, VII, e 15, IH e V, da
Lei Complementar n. O 40, de 14 de dezembro de 1981.

O primeiro (artigo 5. o, lI) preceitua que nos crimes de ação pública o inquérito
policial será iniciado por requisiçãO do Ministério Público; o segundo faculta;lhe
ordenar novas diligências nas investigações, desde que imprescindíveis ao ofereci-
mento da denúncia. .

O artigo 7.°, VII, da Lei Orgânica Nacional do Ministério PúblíCo;diique é
atribuição do Procurador-Geral de Justiça avocar, excepcional e fundamentadamen
te, inquéritos policiais em andamento onde não houver delegado de carreira,E·o

possibilidade de avocá-los (A Carta de Curitiba, documento-síntese do encontro de
Presidentes de Associações Estaduais do Ministério Público e Procuradores-Gerais de
Justiça de todo o Brasil, acontecido .em junho de 1986 na capital paranaense,
consubstanciava a proposta iriiCial dei Ministério Público brasileiro para a Assem
bléia Nacional Constituinte que ,se instalªria no ano seguinte),

O Projeto Afonso Arinos, elaborado pela chamada Comissão dos Notáveis,
nomeada pelo então Presidente José Sarney, publicado pouco antes de se instalar a
Constituinte, adotava também a supervisão. .

O anteprojeto da Subcomissão do Poder ]udiéiárioe do Ministério Público, de
que foi relator o Constituinte paulista e ex-Promotor de justiça, Plínio de Arruda
Sampaio, do Partido dos Trabalhadores, adotando tese diversa, excluiu a avocação e
a supervisão, e consagrou dois outros mecanismos, um deles, inclusive, mais forte,
mais enérgico, mais expressivo da linha petista: a correição, Essa nova previsão
acirrou a resistência da Polícia Civil, que já se achava mobilizada contra qualquer
espécie de atividade controladora ou fiscalizatória externa sobre seu trabalho. O
outro mecanismo foi uma idealização do autor desta tese, aceita, num primeiro
momento,. pelos demais companheiros de São Paulo e levada até o constituinte
Plínio de Arruda Sampaio, que a encampou: a obrigatoriedade de comunicação ao
Ministério Público de todas as ocorrências policiais (idéia levantada em fevereiro de
1987, na primeira reunião realizada na Associação Paulista do Ministério Público),

O anteprojeto da Comissão Temática, que tinha 63 (sessenta e três) membros,
presidida pelo deputado mineiro Oscar Correia, do PFL, tendo por relator o
constituinte pernambucano Egydio Ferreira Lima, do PMDB, dispôs de forma
diversa: fez voltar a supervisão e manteve a correição,

A redação que se tornou definitiva surge com Bernardo Cabral, durante a fase
em que a Comissão de Sistematização, integrada por 93 membros e presidida pelo
senador Afonso Arinos, elaborava não mais anteprojeto, mas, agora sim, o projeto
de Constituição propriamente dito, Bernardo Cabral era o relator dessa comissão.
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Que mecanismos ensejarao ao Ministério Público bem cumprir essa nova
responsabilidade?

Já nao existem dispositivos de lei atribuindo ao Ministério Público essa tarefa?

Era conveniente assumir, no presente momento histórico, essa incumbência?

Algumas destas questões serão, a seu tempo, respondidas no curso deste
trabalho.

11 - Razões determinantes da criação do poder de controle

Sejam estabelecidas algumas premissas:

1) O Ministério Público propõe ação penal com baseUos inql1éritosremetidos
pela polícia;

2) O" Ministério Público não propõe ação penal, salvo raríssimas exceções, se a
polícia não remete inquéritos;

3) O Ministério Público não tem qualquer controle do fato criminoso, desco
nhecendo, por conseqüência, se a cada fato apto a ser considerado penalmente
ilícito, corresponde a instauraçao de um inquérito policial;

4) O Ministério Público e a Polícia Civil sao instituições estanques e incomuni~

cáveis entre si, salvo raros casos em que há comunicação;

Disso resulta que a polícia é hoje UlP. dos segmentos mais poderosos da
administraçao pública, um organismo hipertrbfiado, cuja absoluta independência na
apuração de crimes equivale à negação do princípio segl1I1do quaLóMinistério
Público é o dono da ação penal.

Já foram divulgadas estatísticas, que a imprensa tornou públicas, segundo as
quais, em 1984 ou 1985, no Estado de São Paulo, apenas 20% (vinte por cento) dos
boletins lavrados deram origem a inquéritos; logo algo está errado.

No tocante à área de homicídios, os números sao estarrecedores: 50% dos
homicídios praticados na Grande São Paulo são .. de autoria·· desconhecida. E os
inquéritos, por esse motivo, já nascem predestinados aoa.rquivamentO.

Em suma, grassa a impunidade. O quadro é antigo ea cadadia se acentua. Não
se justifica que o dominus litis esteja, hoje, de tal modo, dependente da polícia.

Era necessário, portanto, fazer alguma coisa. Daí a inserção, na letra constitu~
cional, do aludido poder de conúole.

Também importa registrar, como concausa.dacriação desse dispositivo (artigo
129, inciso VIl), a idéia disseminada entre os constituintes, da necessidade de se
instituírem mecanismos de controle externo entre os Poderes e as instituições. Essa
idéia soprava como um vento muito forte. Pode~se mesmo dizer que muitos
dispositivos hoje cristalizados no texto constitucional são projeções ou desdobra
mentos dessa idéia matriz. Poderiam ser lembrados como exemplos o plebiscito, o
referendum, o fortalecimento dos poderes do Congresso Nacional, a destituição do
Procurador-Geral da República pelo Senado Federal e .dos Procuradores~Geraisde
Justiça.pelas Assembléias Legislativas.

li! - Antecedentes da redação final do artigo 129, VII, da
Constituição Federal

Quando foi elaborada a Carta de Curitiba, incluiu-se dispositivo conferindo ao
Ministério Público a supervisão dos procedimentos investigatórios, sua requisiçao e a

possibilidade de avocá-los (A Carta de Curitiba, documento~síntesedo encontro de
Presidentes de Associações Estaduais do Ministério Público e Procuradores~Gerais de
Justiça de todo o Brasil, acontecido ,em junho de 1986 na capital paranaense,
consubstanciava a proposta irikial do Ministério Público brasileiro para a Assern~

bléia Nacional Constituinte que .se instalê;ria no ano seguinte).

O Projeto Afonso Arinos, elaborado pela chamada Comissão dos Notáveis,
nomeada pelo então Presidente José Sarney, publicado pouco antes de se instalar a
Constituinte, adotava também a supervisão.

O anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, de
que foi relator o Constituinte paulista e ex-Promotor de Justiça, Plínio de Arruda
Sampaio, do Partido dos Trabalhadores, adotando tese diversa, excluiu a avocaçao e
a supervisão, e consagrou dois outros mecanismos, um deles, inclusive, mais forte,
mais enérgico, mais expressivo da linha petista: a correição. Essa nova previsão
acirrou a resistência da Polícia Civil, que já se achava mobilizada contra qualquer
espécie de atividade controladora ou fiscalizatária externa sobre seu trabalho. O
outro mecanismo foi uma idealização do autor desta tese, aceita, ... num primeiro
momento, pelos demais companheiros de São Paulo e levada até o constituinte
Plínio de Arruda Sampaio, que a encampou: a obrigatoriedade de comunicação ao
Ministério Público de todas as ocorrências policiais (idéia levantada em fevereiro de
1987, na primeira reunião realizada na Associação Paulista do Ministério Público).

O anteprojeto da Comissão Temática, que tinha 63 (sessenta e três) membros,
presidida pelo deputado mineiro Oscar Correia, do PFL, tendo por relator o
constituinte pernambucano Egydio Ferreira Lima, do PMDB, dispôs de forma
diversa: fez voltar a supervisão e manteve a correição.

A redação que se tornou definitiva surge com Bernardo Cabral, durante a fase
em que a Comissão de Sistematização, integrada por 93 membros e presidida pelo
senador Afonso Arinos, elaborava não mais anteprojeto, mas, agora sim, o projeto
de Constituição propriamente dito. Bernardo Cabral era o relator dessa comissão.

IV - A questão da preexistência do poder de controle no
sistema normativo

Importa saber, preliminarmente, se preexistiam à ordem constitucional, recente
mente editada, dispositivos de lei que pudessem, expressa ou implicitamente, embu
tir o poder de controle da polída pelo Ministério Público.

A questão não é, de todo, despicienda de interesse quando se recorda que
algumas vozes, conquanto minoritárias, proclamaram, por ocasião dos debates
constituintes, não ser inédito o cometimento dessa função ao Parquet.

Para· os fins propostos, devem ser objeto de cotejo os seguintes dispositivos:
artigos 5. 0

l 11, e 16, do Código de Processo Penal e artigos 7.°, VII, e 15,111 c V, da
Lei Complementar n.O 40, de 14 de dezembro de 1981.

O primeiro (artigo 5. 0
, lI) preceitua que nos crimes de ação pública o inquérito

policial será iniciado por requisição do Ministério Público; o segundo faculta-lhe
ordenar novas diligências nas investigações, desde que imprescindíveis ao ofereci
mento da denúncia.

O artigo 7. 0
, VII l da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, diz que é

atribuição do Procurador-Geral de Justiça avocar, excepcional e fundamentadamen
te, inquéritos policiais em andamento onde não houver delegado de carreira;Eo
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v - A questão da conveniência de assunção do poder de
controle pelo Ministério Público

Estabelecido que o instituto é novo e efetivamente não tinha existência anterior
ao texto da nova Constituição Federal, impõe-se resposta a outra questão: Era
conveniente assumir, no atual momento histórico, essa incumbência?

Alguns se mostraram temerosos com a assunção dessa tarefa pelo lvHnistério
Público, argumentando com a impossibilidade lógica e material de executá-la a
contento, o que geraria desgaste e desprestígio diante da opinião pública.

Outros, acenando com o risco de que o insucesso seria acompanhado das
pechas atiradas contra a polícia. Diziam estes que, para a preservação do bom nome
do Ministério Público, conveniente que não se imiscuísse com uma corporação tão
desgastada como a polícia, contra quem são atirados desprestigiosos adjetivos.

Entretanto, o cometimento dessa tarefa ao Ministério Público, mais que conve

niente, era necessário.
Há uma crise de credibilidade nas instituições. E da desconfiança, do descrédito

popular, quase ninguém escapa. Nem o Governo, nem os políticos, nem o Judiciá
rio. O ceticismo do povo se traduz em frases sarcásticas e zombeteiras a respeito dos
parlamentares, dos governantes, dos agentes públicos.

E há uma crise de credibilidade nas instituições, porque há uma outra que
antecede a esta, que é a crise de responsabilidade. O superpovoan:ento da máquina
estatal, não raras vezes sem qualquer procedimento seletivo, mas com base 'no
critério do apaniguamento, que necessariamente alicia a incompetência, escandaliza

a população. .
Nos descaminhos do burocratismo, constata-se generalizada práticádo "jógôdCl

empurra", da prevaricaç.ão oficializada. Está fundamente abalado o senso de respon-
sabilidade pelos atos funcionais. '.,

venha a instituir, como, verbi gratia, estribada em motivo de relevante interesse

público. .
Nem se diga que tanto uma quanto outra dessas espécies de avocaçãOencon

tram óbice no artigo 144, § 6.°, da ConstituiçãO Federal, que afirma a subordinação
das polícias civis aos Governadores dos Est;ados, pois sistêmico exainedo capítulo
lll, do Título V (Da Segurança Pública), revela que apenas a Polícia Federal foi
contemplada com o caráter de exclusividade no exercício das funções de polícia
judiciária da União, o mesmo não tendo acontecido comas corporações estaduais.

O instituto é polêmico. E não se acomoda nas preocupações do presente
trabalho qualquer tomada de posiçãO favorável ou contrária à sua adoção por
outros motivos, além do já alinhado no artigo 7. 0

, inciso Vil, da Lei 40/81. O que
se pretendeu antecipar com a perfunctória abordagem de aspectos do tema foi,
simplesmente, a inexistência de impedimento constitucional a que se institua
avocação por motivo de relevante interesse público.

Compreensíveis razões de natureza corporativa inspiram acirrada oposlçao ao
instituto e, evidentemente, não podem ser desconsideradas na eventual decisão
político-legislativa de criação desse mecanismo de deslocamento da competência
administrativa para condução da investigação criminal. . '.

Em suma, à guisa de fecho deste capítulo da tese, afirme-se, como foi proposto,
que o poder de controle, tal como foi previsto no artigo 129, VlI, não era
preexistente à recém-editada ordem constirucional.
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artigo 15, V, afirma que o membro do Ministério Público tem a atribuição de
assumir a direção de inquéritos policiais, quando designado pelo Procurador-Geral
de Justiça, nos termos do dispositivo já citado. O inciso m desse dispositivo
consigna a atribuição dos membros do Ministério. Público de "acompanhar atos
investigatórios junto a organismos policiais ou administrativos, quando assim corisi
derarem conveniente à. apuração de infrações penais, ou se. designados pelo
Procurador-Geral de Justiça".

Como se vê, os poderes consubstanciados nos dispositivos do Código de
Processo Penal bem como na Lei n.° 40/81 são meramente inStrumentais para o
exercício de uma função institucional básica, que é a de promover a ação penal.

O Ministério Público requisita inquérito para apurar fato certo ou fatos certos.
Não importa que sejam vários. O que se pode estabelecer como incontroverso é que
não pode o órgão do Ministério Público, com base no artigo 5. 0

, do Código de
Processo Penal, empreender uma operação de ampla vigilância sobre toda a atiVida
de da polícia. O que esse dispositivo possibilita ao agente do Ministério Público é o
controle de algum ou alguns fatos. Não um controle in genere do trabalhá policial.

Logo, equivocaram-se os que, subseqüentemente à Constituição de outubro de
1988, chegaram a afirmar a prescíndibilidade da inovação constitucional, argumen
tando que controlar é uma faculdade ínsita ao poder de reqUisItar..

~. ínsita, isto sim, a faculdade de acompanhar o procedimento' investigatório
requIsitado ou outro instaurado de ofício, mas não a operação controhidorá de toda
a atividade policial indiscriminadamente. '. ... . '. •.... ' '.

Uma coisa é o acompanhamento de atividade investigat~ria de ca~osingula:r,
como desdobramento imanente ao poder-dever da requisição. Outra. coisa, bem
diversa, é dispor de mecanismos para constatar se as prodigiosas dfras da macrocri
minalidade estão recebendo da polícia a atenção exigÍ\d,. '.

De outro lado, a avocação hoje existente, corporificada nos precitados dispositi
vos da Lei Orgãnica Nacional, não se confunde com o controle previsto no texto do
Código Maior do País. Aquela constitui providência meramente supletiva do
trabalho policial. Não é feita para controlar a polícia ou aatividade da. corporação
responsável pelas investigações criminais, mas porque não há delegado de carreira. É
uma atividade meramente substitutiva e distanciada da ótica do controle in genere
(artigo 7. 0 , VII). '. . ". .

:: :.,. :".: ,,:

Diga-se o mesmo relativamente ao poder de assunção do inquérito, ou melhor,
da direção do inquérito. Como o próprio inciso V, do artigo 15, está a anunciar, a
transf~rência de comando do procedimento só se faz, nos termos do artigo 7. o, VII,
ou seja, se não houver Delegado de Polícia de carreira. .

Conjugando-se ambos os dispositivos, constata-se que o que existe é o seguinte:

Presente o inafastável pressuposto da inéXistênda'do Delegado de Polícia de
carreira, o Procurador-Geral de Justiça avoca umóuinaísinquéritos em andamento
e, subseqüentemente, delega a um membro do Ministério Público a tarefa de assumir
a direção, tudo consubstanciando uma atribuição transitória, emergencial, supletiva,
meramente subsidiária e que a lei consagrousem qualquer escopo precípuo de situar
o trabalho cb nnlíri" snh 111'1 controle que possa representar função institucional do

lesma considerada.

hnp://b<ljur.llj.gov.bra avocação expressamente fundada na falta de autorida
constitui causa impeditiva de outra que a lei, porventura,
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artigo 15, V, afirma que o membro do Ministério Público tem a atribuição de
assumir a direção de inquéritos policiais, quando designado pelo Procurador-Geral
de Justiça, nos termos do dispositivo já citado. O inciso IH desse dispositivo
consigna a atribuição dos membros do Ministério Público de "acompanhar atos
investigatórios junto a organismos policiais ou administrativos,. quando assim consi
derarem conveniente à apuração de infraç6es penais, ou se designados pelo
Procurador-Geral de Justiça".

Como se vê, os poderes consubstanciados nos dispositivos do Código de
Processo Penal bem como na Lei D. o 40/81 são meramente instrumentais para o
exercício de uma função institucional básica, que é a de promover a ação penal.

O Ministério Público requisita inquérito para apurar fato certo ou fatos certos.
Não importa que sejam vários. O que se pode estabelecer como incontroverso é que
não pode o órgão do Ministério Público, com base no artigo 5.°, do Código de
Processo Penal, empreender uma operação de ampla vigilância sobre toda a ativida
de da polícia. O que esse dispositivo possibilita aO agente do Ministério Público é o
controle de algum ou alguns fatos. Não um controle in genere do trabalho policial.

Logo, equivocaram~se os que, subseqüentemente à Constituição de outubro de
1988, chegaram a afirmar a prescindibilidade da inovação constitucional, argumen~

tando que controlar é uma faculdade ínsita ao poder de requisitar.

É ínsita, isto sim, a faculdade de acompanhar o procedimento investigatório
requisitado ou outrO instaurado de ofício, mas não a operação controladora de toda
a atividade policial indiscriminadamente.

Urna coisa é o acompanhamento de atividade investigatória de caso singular,
como desdobramento imanente ao poder~dever da requisição. Outra .. coisa, bem
diversa, é dispor de mecanismos para constatar se as prodigiosas cifras da macrocri~

minalidade estão recebendo da polícia a atenção exigíveL

De outro lado, a avocação hoje existente, corporificada nos precitados dispositi~

vos da Lei Orgânica Nacional, não se confunde com o controle previsto no texto do
Código Maior do País. Aquela constitui providência. meramente supletiva do
trabalho policial. Não é feita para controlar a polícia ou aatividade da corporação
responsável pelas investigações criminais, mas porque nao há delegado de carreira. É
uma atividade meramente substitutiva e distanciada da ótica do controle in genere
(artigo 7.°, VII).

Diga~se o mesmo rc1ativamente ao poder de assunçao do inquérito, ou melhor,
da direçao do inquérito. Como o próprio inciso V, do artigo 15, está a anunciar, a
transferência de comando do procedimento só se faz nos termos do artigo 7. o, VII,
ou seja, se nao houver Delegado de Polícia de carreira.

Conjugando-se ambos os dispositivos, constata~seque o que existe é o seguinte:

Presente o inafastável pressuposto da inexistência do Delegado de Polícia de
carreira, o Procurador~Geral de Justiça avoca umóumaisínquéritos em andamento
e, subseqüentemente, delega a um membro do Ministério Público a tarefa de assumir
a direção, tudo consubstanciando uma atribuiçao transitória, emergencial, supletiva,
meramente subsidiária e que a lei consagrousem qualquer escopo precípuo de situar
o trabalho da polícia sob um controle que possa representar funçao institucionaldo
Ministério Público em si mesma considerada.

Oportuno registrar que a avocação expressamente fundada na falta de autorida
de policial de carreira nao constitui causa impeditiva de outra que a lei, porventura,

venha a instituir l como, verbi gratia, estribada em motivo de relevante interesse

público.
Nem se diga que tanto uma quanto outra dessas espécies de avocaçao~nco~~

tram óbice no artigo 144, § 6.°, da Constituição Federal, que afirma a subordm~çao
das polícias civis aos Governadores dos Estadosl pois sistêmico exa~.edo capItul~
lII l do Título V (Da Segurança Pública), revela que apenas a PohCla Federal f~l
contemplada com o caráter de exclusividade no exercício das funções de poh~13
judiciária da União, o mesmo não tendo acontecido com as corporações estaduaIs.

O instituto é polêmico. E nao se acomoda nas preocupações do presente
trabalho qualquer tomada de posiçao favorável ou contrária à sua adoção por
outros motivos, além do já alinhado no artigo 7.°, inciso VII, da Lei 40/81. O qu.c
se pretendeu antecipar com a perfunctória abordage~ ~e aspectos do te~na .fOl,
simplesmcnte, a inexistência de impedimento constItuCIonal a que se mstltua
avocaçao por motivo de relevante interesse público.

Compreensíveis razões de natureza corporativa inspiram acirrada oposiçao. ~o
instituto e, evidentemente, não podem ser desconsideradas na eventual de~ls~o
político-legislativa de criação desse mecanismo d: ~eslocamento da competenCla
administrativa para conduçao da investigação cnmmal.

Em suma, à guisa de fecho deste capítulo da tese l afirm:~sel como foi pr~posto,
que o poder de controle l tal como foi previsto no artlgo 129, VIL nao era
preexistente à recém~editada ordem constitucionaL

v - A questão da conveniência de assunção do poder de
controle pelo Ministério Público
Estabelecido que o instituto é novo e efetivamente não tinha existência ~nterior

ao texto da nova Constituição Federal, impõe-se resposta a outra questao: Era
conveniente assumir, no atual momento histórico, essa incumbência?

Alguns se mostraram temerosos com a assunç~o dessa tar~fa pelo lviíni:tério
Público, argumentando com a impossibilida,d~ ló?lca e mate:I~~ de :x:cuta-la a
contento, o que geraria desgaste e desprestIgIO d13nte da OplI1130 publIca.

Outros acenando com o risco de que o insucesso seria acompanhado das
pechas atir;das contra a polícia. Diziam estes qu~, ?ara, a preservação do bom_no~e
do Ministério Público, conveniente que não se ImlSCUlsse com uma corpo~aç::lO tao
desgastada como a polícia, contra quem sao atirados desprestigiosos adJetIvos.

Entretanto, o cometimento dessa tarefa ao Ministério Público, mais que conve

niente, era necessário.
Há uma crise de credibilidade nas instituiçoes. E da desconfiança, do descrédito

popular, quase ninguém escapa. Nem o Governo, r:-em os polític~s, nem o J~diciá
rio. O ceticismo do povo se traduz em frases sarcástIcas e zombeteIras a respeIto dos
parlamentares, dos governantes, dos agentes públicos.

E há uma crise de credibilidade nas instituiçoes, porque há uma outra que
antecede a esta, que é a crise de responsabilidade. O superpovoan::ento da máquina
estatal nao raras vezes sem qualquer procedimento seletivo, mas com base·· ~10
critéri(; do apaniguamento, que necessariamente alicia a incompetência, escandalIza

a populaçao.
Nos descaminhos do burocratismo, constata~se generalizada prática do {(jogado

empurra", da prevaricaçao oficializada. Está fundamente abalado o senso de respon~

sabiJidade pelos atos funcionais.

 

 



Na raiz desse fenômeno está a crise ética, ou de moralidade. A moralidade
pública, ou no trato da coisa pública vê-se atingida por graves fissuras. Essa noção
de moralidade, já o dizia Maurice Hauriou, há de ser entendida como "o conjunto
de regras de conduta tiradas da disciplina interior da Administração" (Preeis
Elémentaire de Droit Administratif, Paris, 1926, pág. 197 e segs.). Co~ freqüên
cia, a inobservância de tais regras é frontal.

Pois bem!

Num quadro assim delineado, sendo o Ministérici Público uma iristÚ:uiçãOqüé
se afirma inspirada por ideais de defesa da sociedade e do regime democrático, a
quem incumbe a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, a quem se encarrega de zelar pela fiel observância da Constituição. e
das Leis, parece natural que fosse o destinatário do encargo de agir. para que a
sociedade fique menos à mercê da criminalidade e dos criminosos, A escalada
avassaladora do crime impõe que o dono da ação penal saia do medievalismo de
uma atuação voltada para casos singulares e incursione num novo tempo de. tratar o
crime na coletividade ou na universalidade de sua ocorrência e de seu fenômeno.

VI - Amplitude e limites do poder de controle

O inciso VII, do artigo 129, da CcinstituiçaciFedéral é'desdtúídó 'deauto
aplicabilidade, como esclarece o seu próprio eriuticiàdoaódizer. q\ie citbriteúdoe
forma pelos quais terá exeqüibilidade o' controle,. serão<diirtéh~[bna:dospelaleL··

É matéria típica de lei orgânica; não só por se tratar de atribuição do Ministério
Público, como porque a própria norma.' diz: "naf0l'rna.dalei complementar
mencionada no artigo anterior". Aludido' diploma é, .precisamente, a lei orgânica
estadual de cada unidade da Federação. . .• '. '. . . . '. .

o enunciado literal do dispositivo, dada a sua amplitude, poderá engariadámen
te conduzir à conclusão de que toda e qualquer atividade da polícia, preventiva ou
repressiva, inclusive as atividades-meio, simplesmente ordinatórias do funcimiamen
to interno dos órgãos policiais como centros de competência, dos segmentos civil ou
militar, .será objeto da atividade controladora... ..•. ."

Mas, salvo melhor juízo, não é isso que ocorre. Tomando-se.~mcontaasrazões
históricas que levaram à formulação do dispositivo, ou seja,' dar ao·. Ministério
Público o conhecimento da ocorrência do fato criminoso e sua. apuração,
conferindo-lhe meios de combater e diminuir a impunidade;concluir-se-á que o alvo
dessa nova atribuição do Parquet é a atividade policiaL de apuração das infrações
penais, desde o momento em que chega a notitiáci:iniimnisàrepartição policial;
isto é, a atividade de polícia judiciária queMag~Wãe~Né:ir(Jnha explica como
"função investigatória destinada a auxiliar a Justiça no. Cumprimento de seus fins e à
consecução dos fins do processo". ...,·>i··

Se assim é, se o objeto do controleseconsub~~;nciana atividade policial do
artigo 4. 0 do Código de Processo Penal, segue-seque esse controle, por seus
pressupostos finalísticos, não significa poderes gerais de tutela, muito menos substi
tuição da autoridade policial e de seus agentes nó exercício de suas atribuições
precípuas. ;," . ..

Não tem rnnf-",írin ri,. <>~cendência hierárquica, disciplinar ou punitiva sobre os
agentes po

• BDJur. •
'. També hnp://bdjur.llj.gov.brra como eóntrole de mérito dos atos e decisões ínsitos à

esfera de discricionariedade que tem o agente quanto ao· modo de desenvolver

.......
_:.l!~~~'"

15DOUTRINA

VII - Instrumentos e meios possíveis para eficácia da função
controladora

"'. "'0 :"" • • -<. o", ":-. <. ",: "<: :. :..... ",

Poderes instrumentais hoje deferidos ao Ministério Público como consectários
da titularidade da ação penal pública podem ser úteis ao desempenho da nova
função institucional de controle da atividade policial, tais como a requisição de
informações, documentos, deligências, o acompanhamento de casos específicos, a
expedição de notificações, etc.

Todavia, como o conrrole de que se cuida tem o escopo de oferecer ao
Ministério Público abrangente espectro de conhecimento das ocorrências criminais,
possibilitando-lhe agir para diminuição da impunidade, importa imaginar. outros
instrumentos e formas pelos quais a função controladora ganhe garantia de eficácia.

Assim, ausente qualquer preocupação de proposta sistêmica, metódica e exau
riente, são mencionados alguns meios e mecanismos compatíveis com o espírito do
novo instituto e consentâneos com os parâmetros de constitucionalidade a serem
inafasravelmente obedecidos na formulação da regência legal complementar.
Seguem-se, a alguns dos instrumentos sugeridos, breves anotações, a singelo título
de melhor elucidação de sua utilidade prática.

1. Obrigatoriedade de comunicação do registro de toda ocorrência policial ao
Ministério Público, imeditamente após, ou em prazo curto, assinalado pela lei.
ComunicaçãO que deve ser formalizada em impresso próprio, contendo, pelo menos,
os mesmos dados do boletim lavrado na repartição policial.

Essa medida possibilitará ao Ministério Público posterior controle da instaura
ção ou não do respectivo inquérito. Chegando a peça informativa na Promotoria,
devidamente apta a embasar ação penal ou destinada a arquivamento, cessará a
utilidade da comunicação anteriormente referida. O transcurso do tempo sem a
chegada do inquérito pode levar o Ministério Público à cobrança dos autos,
justamente porque houve comunicação prévia da ocorrência.

2. Fornecimento de prova da lavratura da ocorrência também à vítima, seu
representante legal ou autor da notitia criminis de modo a possibilitar reclamação
ao Ministério Público, caso o tempo transcorra sem providências..

O êxito e eficiência desse mecanismo dependem de amplo esclarecimento da
opinião pública. Essa idéia propicia salutar participação popular na fiscalização do
trabalho da polícia.

Prescindível consignar que o descumprimento do dever de comunicaçãO pi'essu
põe incidência de sanção, pena de absoluta inocuidade da medida. Obrigações ou
deveres, destituídos das respectivas punições, constituem letra morta.·.·.· <

determinada investigação, salvo quando a discricionariedade·. quanto aos .meios
extrapolar os limites condicionadores de legalidade.

É evidente que, no desempenho desse controle, o· Ministério Público poderá
surpreender violações ao princípio da legalidade, o que engendrará purlÍções discipli
nares ou criminais, mas aplicáveis pelos órgãos própribsda Corregedoria da Polícia
Civil ou do Poder Judiciário. .....>. . '. '.

Conquanto o controle não signifique superposiçãollietárqÜica,s;;;( léivier a
estabelecer algum mecanismo de compulsói'ia observância pelá pOlícia, ()destumpri
mento ou renitência em sujeitar-se, gerará conseqüências punitivas, administrativas
ou não. Mas, a responsabilização será, nessa hipótese, singela conseqüência da
insubordinação ao mecanismo questionado.
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Na raiz desse fenômeno está a crise ética, ou de moralidade. A moralidade
pública, ou no trato da coisa pública vê-se atingida por graves fissuras. Essa noção
de moralidade, já o dizia Maurice Hauriou, há de ser entendida como "o conjunto
de regras de conduta tiradas da disciplina interior da Administração" (Preeis
Elémentaire de Droit Administratif, Paris, 1926, pág. 197 e segs.). Com freqüên~

da, a inobservância de tais regras é frontal.

Pois bem!

Num quadro assim delineado, sendo o Ministério Público uma instituição que
se afirma inspirada por ideais de defesa da sociedade e do regime democrático, a
quem incumbe a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, a quem se encarrega de zelar pela fiel observância daConstituiçao e
das Leis, parece natural que fosse o destinatário do encargo· de agir. para que a
sociedade fique menos à mercê da criminalidade e dos criminosos, A escalada
avassaladora do crime impõe que o dono da ação penal saia do medievalismo de
uma atuação voltada para casos singulares e incursione num novo tempo de tratar o
crime na coletividade ou na universalidade de sua ocorrência e de seu fenômeno.

VI - Amplitude e limites do poder de controle

O inciso VII, do artigo 129, da ConàituiçãoFederal éclestitúído de auto~

aplicabilidade, como esclarece o seu próprio em.mciadoaodizerquc o conteúdo e
forma pelos quais terá exeqüibilidade o controle, serão dimensionados pela lei;

É matéria típica de lei orgânica, não só por se tr~tar d~ atriblliçã() do Ministério
Público, como porque a própria norma. diz: •.·.•. "na.fol'trladaJ~i· c~mple1TIentar

mencionada no artigo anterioe'. Aludido diploma é, precisamente, a lei orgânica
estadual de cada unidade da Federação.

O enunciado literal do dispositivo; dada a sua amplitude, poderá enganadamen
te conduzir à conclusão de que toda e qualquer atividade da polícia, preventiva ou
repressiva, inclusive as atividades-meio, simplesmente ordinatórias do funcionamen~

to interno dos órgaos policiais como centros de competência, dos segmentos civil ou
militar,será objeto da atividade controladora.

Mas, salvo melhor juízo, nao é isso que ocorre. Tomando~seemcontaasrazões
históricas que levaram à formulaçao do dispositivo,> ou sejajdar ao Ministério
Público o conhedmento da ocorrência do fato criminoso e sua apuração,
conferindo~lhemeios de combater e diminuir a impunidadejconcluir-se-á que o alvo
dessa nova atribuiçao do Parquet é a atividade policialdeapuração das infrações
penais, desde o momento em que chega a notitia crimÍIllnisà repartição policial;
isto é, a atividade de polícia judiciária queM~~~1l1~e~N()ronhaexplica como
"funçao investigatória destinada a auxiliar a Justiça no cumprimento de seus fins e à
consecução dos fins do processo".

Se assim é, se o objeto do controleseconsubstancia na atividade policial do
artigo 4. 0 do Código de Processo Penal, segue-seque esse controle, por seus
pressupostos finalísticos, não significa poderes gerais de tutela, muito menos substi
tuiçao da autoridade policial e de seus agentes no exercfcio de suas atribuições
precfpuas.

Nao tem conteúdo de ascendência hierárquica, disciplinar ou punitiva sobre os
agentes policiais.

Também não se configura como controle de mérito dos atos e decisões ínsitos à
esfera de discricionariedade que tem o agente quanto ao modo de desenvolver

VII - Instrumentos e meios possíveis para eficácia da função
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Poderes instrumentais hoje deferidos ao Ministério Público como consectários
da titularidade da ação penal pública podem ser úteis ao desempenho da nova
funçao institucional de controle da atividade policial, tais como a requisição de
informações, documentos, deligências, o acompanhamento de casos específicos, a
expediçao de notificações, etc.

Todavia) como o controle de que se cuida tem o escopo de oferecer ao
Ministério Público abrangente espectro de conhecimento das ocorrências criminais,
possibilitando-lhe agir para diminuição da impunidade, importa imaginar. outros
instrumentos e formas pelos quais a funçao controladora ganhe garantia de eficácia.

Assim, ausente qualquer preocupação de proposta sistêmica, metódica e exau
riente, sao mencionados alguns meios e mecanismos compatíveis com o espírito do
novo instituto e consentâneos com os parâmetros de constitucionalidade a serem
inafastavelmente obedecidos na formulação da regência legal complementar.
Seguem-se, a alguns dos instrumentos sugeridos, breves anotações, a singelo título
de melhor elucidaçao de sua utilidade prática.

1. Obrigatoriedade de comunicação do registro de toda ocorrência policial ao
Ministério Público, imeditamente após, ou em prazo curto, assinalado pela lei.
Comunicaçao que deve ser formalizada em impresso próprio, contendo, pelo menos,
os mesmos dados do boletim lavrado na repartiçao policial.

Essa medida possibilitará ao Ministério Público posterior controle da instaura
çao ou nao do respectivo inquérito. Chegando a peça informativa na Promotoria)
devidamente apta a embasar ação penal ou destinada a arquivamento, cessará a
utilidade da comunicação anteriormente referida. O transcurso do tempo sem a
chegada do inquérito pode levar o Ministério Público à cobrança dos autos)
justamente porque houve comunicação prévia da ocorrência.

2. Fornecimento de prova da lavratura da ocorrência também à vítima, seu
representante legal ou autor da DOtitia criminis de modo a possibilitar reclamação
ao Ministério Público, caso o tempo transcorra sem providências.

O êxito e eficiência desse mecanismo dependem de amplo esclarecimento da
opinião pública. Essa idéia propicia salutar participação popular na fiscalização do

trabalho da polícia.
Prescindível consignar que o descumprimento do dever de comunicação pressu

põe incidência de sanção, pena de absoluta inocuidade da. medida. Obrigações ou
deveres, destituídos das respectivas punições, constituem letra morta.

determinada investigaçao, salvo quando a discricionariedade quanto aos meios
extrapolar os limites condicionadores de legalidade.

É evidente que, no desempenho dess~ controle, o Ministério Público poderá
surpreender violações ao princípio da legalidade, o que engendrará punições discipli
nares ou criminais, mas aplicáveis pelos órgãos próprios da Corregedoria da Polícia
Civil ou do Poder Judiciário.

Conquanto o controle nao signifique superposição hicrárquíca, se a lei vier a
estabelecer algum mecanismo de compulsória observância pela polícia, odescumpri
mento ou renitência em sujeitar~se) gerará conseqüências punitivas, administrativas
ou nao. Mas) a responsabilização será, nessa hipótese, singela conseqüência da
insubordinação ao mecanismo questionado.
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6. Não obstante esses limites, são compatíveis co:n o. escopo.tele?lÓgic9:~~·
. t't 'dora do controle dentre outros, os mecamsmos propostos nocapltuo.norma lns 1 UI " d . ... ....
o .1 2 3 4 e 5 deste trabalho (comunicação de to as as. ocorrencl~s

VII, n. s. , " . ;'f . .... d mprovacão do regIstro retrocl
registradas ao Ministério Públtco; orneClmento e c~ . .. . inis' inspeções
tado à vítima, seu represe~~~n~e legal ou Jutar a ~Otlt1a c~~escla;ecimentos;
periódicas nas repartições pollclals; convocaçao de autar.l~a~espa .' d interes
recomendação para afastamento cautelar de agentes pohclals, por motivo e

se público).

..... :'
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1. O controle externo da atividade policial pelo Ministério Público; como
concebido na ConstituiçãO Federal de 1988 (artigo 129, VII), constitui instituto
novo, inexistente na ordem jurídica anterior e de maior amplitude que os: poderes
deveres de requisição, acompanhamento e fiscalização de inquéritos, previstos no
Código de Processo Penal e na Lei Complementarn.o 40; de 14 de dezembro de
1981.

2. O artigo 129, VII, da Constituição Federal; legitimando°Ministério Público
a uma vigilância ampla e global das funções de polícia judiciária, confere mais que o
mero controle in specie de casos determinados, devendo wlegislação complementar
prever mecanismos para um controle in genere,em cuja abrangência se compreen
da o conhecimento de todas as investigações criminais em:andamento, de todos os
casos novos mensalmente iniciados bem, como de todas. as ocorrências registradas.

3. Não foi derrogado o artigo 7.°, VII, da LeiComplememar n. o 40/81, que
atribui aos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados a avocação de inquérito
policial onde não houver delegado de carreira;visto que a ConstituiçãO Federal não
outorgou às corporações civis estaduais; o caráter de exclusividade para as funções
de polícia judiciária no ãmbito das unidades federadas (art. 144, §4.0), fazendo-o,
apenas, no tocante à polícia federal (art. 144; §. 1.0, IV).

4. Por idênticas razões não há impedimento constitucional a: everttual opção
polrtica do legislador complementar de estender a avocação do inquérito policial,
pelos Procuradores-Gerais de Justiça, a outras .hipóteses: de relevante interesse
público, 0111' n?in " rb falta de delegado de carreira no local da infração•.

S. P. BDJur }Iadora do Ministério Público, tendo por objeto a função
de políci hnp:/i'bdjur.llj.gov.brengendra poderes gerais de tutela; nem tem conteúdo de
ascendência hierárquica, disciplinar ou punitiva .sobre os agentes policiais.··. . .

VIII - Conclusões

o sucesso dessa proposta supõe também que o Ministério Público chegue mais
perto do povo, abandonando o encastelamento de burocrata a que hoje se vê
circunscrito. Em grandes centros, o que hoje pode ser constatado no funcionamento
de Promotorias Criminais é pura fragmentação da atividade persecutória dentro do
processo; um Promotor formula a denúncia, outro acompanhll a colheita instrutó
ria, um terceiro se incumbe da fase recursal, todos com visão parcial do fenômeno
criminal, distantes da realidade que palpita nas ruas e enclausurados no hermetismo
de tarefas burocráticas. Isso é pura mutilação do processo, sem proveito para o
interesse público ou para a InstituiçãO. A especialização que se requer e se exige nos
grandes centros decorre dos macronúmeros da criminalidade. Logo, a especialização
deve acontecer segundo a natureza do crime, não fundada no critéríode fases do
processo.

3. Inspeções periódicas às delegacias de. políéia, prevendo-se a obrigatoriedade de
serem exibidos livros, registros, documentos,' com vistas à aferição: do efetivo
cumprimento da missão de polícia judiciária. . ... ' '.

4. Possibilidade de convocação de autoridades policiais para esclareCimentos e
fornecimento de informações' necessárias ao desempenho da ação controladora.

5. Possibilidade de recomendação fundamentada; pelo Ministérío Público, ao
Chefe de Polrcia, no sentido de que determine o afastamento cautelar ou a remoção
definitiva de agente policial em caso de interesse público, devendo haver clêcisao
motivada, de acolhimento ou não da recomendação," em praia fixado na lei.
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VII! - Conclusões

1. O controle externo da atividade policial pelo1\1inistério Público; tomo
concebido na Constituição Federal de 1988 (artigo 129, VII), constitui instituto
novo, inexistente na ordem jurídica anterior e de maior amplitude que os poderes
deveres de requisição, acompanhamento e fiscalização de inquéritos, previstos no
Código de Processo Penal e na Lei Complementar. n. o 40, de 14 de dezembro de
1981.

2. O artigo 129, VII, da Constituição Federalj legitimando o Ministério Público
a uma vigilância ampla e global das funçoes de políciajudiciária,confere mais que o
mero controle in specie de casos determinados, devendo a legislação complementar
prever mecanismos para um controle in genere,em cuja abrangência se compreen
da o conhecimento de todas as investigaçoes criminais em andamento, de todos os
casos novos mensalmente iniciados bem, como de todas, as ocorrências registradas.

3. Não foi derrogado o artigo 7. 0
, VII; da Lei Complementar n. o 40/81, que

atribui aos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados a avocação de inquérito
policial onde não houver delegado de carreira, visto que a Constituição Federal não
outorgou às corporações civis estaduais; o caráter de exclusividade para as funções
de polícia judiciária no âmbito das. unidades. federadas. (art. 144, §, 4. O), fazendo~o,

apenas, no tocante à polícia federal (art. 144; § 1.0, IV).
4. Por idênticas razoes não há impedimento constitucional a everttual opção

política do· legislador complementar de estender a avocação do inquérito policial,
pelos Procuradores-Gerais de Justiça, a outras hipóteses de relevante interesse
público, que não a da falta de delegado de carreira no local da infração~

5. A atividade controladora do Ministério Público; tendo por objeto a função
de polícia judiciária, não engendra poderes gerais de tutela;nem tem conteúdo de
ascendencia hierárquica, disciplinar ou punitiva sobre os agentes policiais,

6 Não obstante esses limites, são compatíveis com o escopoteleológic9 ~a
'. t't 'dora do controle dentre outros, os mecanismos propostos nocapttuonorma lns 1 Ut ,. . - d d . . .. - - .

II o 1 2 3 4 e 5 deste trabalho (cornulltcaçao e to as as. ocorrenC1~s
~gist~;d:·s a~ Ministério PtiblícOj· fornecimento de cdompro,:a.ção ~o ~e~tstr? srpete'ç·ooce,s·
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tado à vítima, seu representante ega ou~u. 1 '. . cntos'

• <. • • -o de autondades para esc areClfi ,
periódicas nas repartlçoes pollClalS; convocaça . . . .' de interes-
recomendação para afastamento cautelar de agentes pohetats, por mottvo

se público).

 

 




