
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE NATAL
NÚCLEO DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL - NUCAP

Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 110, Candelária, Natal/RN, CEP 59065-555, fone (84) 3232-7015

RECOMENDAÇÃO nº 008/2013 – NUCAP

Destinatários: Delegado-Geral de Polícia Civil; Secretário de Estado de 
Justiça e Cidadania; Diretor do Instituto Técnico de Polícia Civil do RN 
(ITEP), Coordenador do Centro Integrado de Operações de Segurança 
Pública (CIOSP) e Presidente da Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes - Seccional RN – ABRASEL/RN

Referência: Notícia de Fato nº 016/2013 – 19ª PmJN (NUCAP)

Objeto: Apurar abuso por parte de policiais civis, militares, agentes 
penitenciários e funcionários do ITEP/RN que, valendo-se da autoridade 
do cargo que a lei lhes confere, solicitam ou exigem a entrada gratuita 
em estabelecimento de diversão.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE, pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições 
constitucionais previstas no art. 129, II e VII, e com fundamento no art. 6º, XX, 
da Lei Complementar Federal nº 75, de 20/05/1993, c/c o art. 80 da Lei Federal 
nº 8.625, de 12/02/1993, e;

I.Considerando que, nos termos da Constituição da República e da 
Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, incumbe ao Ministério 
Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais indisponíveis;

II. Considerando que são funções institucionais do Ministério Público 
zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos aos direitos assegurados 
na Carta Magna, promovendo as medidas necessárias para a sua garantia, 
na forma dos arts. 127 e 129, II, da Constituição Federal;

III. Considerando que compete ao Ministério Público expedir 
recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância 
pública, bem como do efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja 
defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das 
providências cabíveis;
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IV. Considerando que, nos termos do art. 129, VII, da Constituição 
Federal, e art. 84, VI, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, é 
função institucional do Ministério Público exercer o controle externo da 
atividade policial;

V.Considerando que o controle externo da atividade policial pelo Ministério 
Público tem como escopo garantir a legalidade e eficiência do trabalho 
policial e visa, ainda, a assegurar a indisponibilidade da persecução 
criminal;

VI. Considerando que a Lei Complementar Estadual nº 141, de 
09/02/1996, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público do Rio 
Grande do Norte, estabelece em seu art. 67, XIV, alínea “c”  que, no 
exercício do controle externo da atividade policial, pode o Promotor de 
Justiça, através de medidas judiciais e administrativas visando a assegurar 
a indisponibilidade da persecução penal, requisitar providências para sanar 
omissão indevida ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de 
poder;

VII. Considerando que a segurança pública é dever do Estado e direito 
e responsabilidade de todos, previsto na Constituição da República, que a 
reconhece como direito fundamental social, devendo ser exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, conforme dispõe seu art. 144, caput, caracterizando-se como 
direito difuso da sociedade;

VIII. Considerando a irregularidade constatada na Notícia de Fato nº 
016/2013-19ªPmJN (NUCAP), consistente no abuso por parte de alguns 
policiais civis, militares, agentes penitenciários e funcionários do ITEP/RN 
que, valendo-se da autoridade do cargo que a lei lhes confere, solicitam 
ou exigem a entrada gratuita em estabelecimentos privados de diversão, 
como estádios de futebol, bares, restaurantes, cinemas, teatros e outros, 
a pretexto de efetuarem fiscalizações ou investigações;

IX. Considerando que, em diversas ocorrências, além de solicitarem ou 
exigirem entrada franca para si, os agentes públicos solicitam ou exigem a 
entrada gratuita para os particulares que os acompanham;

X. Considerando que alguns poucos policiais civis e militares, em 
interpretação, no mínimo, equivocada, do artigo 9º da Lei nº 6.049/1990 
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(estendido aos militares por força do artigo 19 da Lei Complementar 
Estadual nº 231/2002), se valem do direito de livre porte de arma e de 
livre acesso aos locais públicos ou privados para fins de fiscalização, 
obrigatoriamente em serviço, para adentrar gratuitamente em recintos 
privados portando armas de fogo;

XI. Considerando que, não obstante ser uma incoerência normativa, o 
fato do agente público (agente penitenciário) que trabalha no sistema 
penitenciário, diariamente custodiando criminosos, possuindo capacitação 
para operar arma de fogo, possuir o porte funcional e não possuir o porte 
fora do serviço, o que o impede de proteger sua própria vida e a da sua 
família, face a ameaça da criminalidade, a Lei Federal nº 10.826/2003 
(Estatuto do Desarmamento), em seu art. 6º, § 1º, ao permitir o porte de 
arma de fogo, fora de serviço, a agentes públicos específicos (integrantes 
das Forças Armadas, das policias federal, rodoviária federal, civil e militar, 
do corpo de bombeiros militar, das guardas municipais, da agência 
operacional da ABIN e do Departamento de Segurança do Gabinete de 
Segurança Institucional da Presidência da República e dos órgãos policiais 
referidos no art. 51, IV, e no art. 52, XIII, da Constituição Federal), veda 
tal prerrogativa, de maneira implícita, aos agentes penitenciários (rol 
taxativo);

XII. Considerando que a Lei Federal nº 10.826/2003 (Estatuto do 
Desarmamento), revogou a Lei Estadual nº 8.255/2002, por ser posterior 
e com ela incompatível, regulando integralmente a matéria (art. 2º, § 1º, 
Lei de Introdução ao Código Civil);

XIII. Considerando o constrangimento e o risco gerado às pessoas 
presentes nos estabelecimentos de diversão por alguns policiais e agentes 
penitenciários que, em estado de embriaguez, exibem suas armas de 
forma ostensiva, intimidando a todos os presentes;

XIV. Considerando que o uso indevido da identidade funcional por parte de 
servidores públicos para, fora de serviço, entrar em estabelecimentos ou 
eventos privados, como forma de se isentar do pagamento de ingressos, 
constitui o delito de abuso de autoridade, tipificado no artigo 4º, “h”, da 
Lei nº 4.898/1965;

XV. Considerando que o agente público que exigir ou solicitar vantagem 
indevida, qualquer que seja ela, em razão da função que ocupa, comete, 
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conforme o caso, o delito de corrupção passiva ou concussão, previstos, 
respectivamente, nos arts. 316 e 317 do Código Penal;

XVI. Considerando que, de igual forma, tal conduta pode caracterizar ato 
de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito e por violação 
aos princípios da Administração Pública, nos termos dos arts. 9º e 11º da 
Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa);

XVII. Considerando a expedição da Recomendação nº 04/2012, pela 44ª 
Promotoria de Justiça da comarca de Natal, recomendando, de maneira 
geral, aos proprietários, representantes legais de casas de espetáculos e 
diversões e promotores de eventos, que registrem formalmente a entrada 
de agentes públicos que se dizem no exercício da atividade funcional, com 
data, hora, nome, matrícula, CPF e outros dados que entenderem 
pertinentes, para fins de controle e averiguação da regularidade do uso de 
tal prerrogativa pelos órgãos de correição e controle externo;

XVIII.Considerando que após a expedição da referida Recomendação houve 
significativa diminuição dos casos em que agentes públicos, valendo-se do 
cargo por eles exercido, solicitaram ou exigiram entrada franca em 
estabelecimentos privados de diversão, não sendo suficiente, contudo, 
para impedir que alguns policiais e agentes penitenciários armados e 
alcoolizados, provocassem desordem nos estabelecimentos supracitados;

XIX. Considerando que, à vista dessa situação, a Polícia Militar, expediu a 
Portaria nº 018/2012-GCG, publicada no Boletim Geral nº 045, de 08 de 
março de 2012, que, entre outras providências, dispõe sobre as normas 
para o registro e porte de arma de fogo na Polícia Militar e estabelece, em 
seu art. 30 que o militar da ativa que esteja de folga ou o inativo poderá 
portar arma de fogo em locais onde haja aglomeração de pessoas, desde 
que não conduza a arma ostensivamente, não faça uso de bebidas 
alcoólicas e cientifique o comandante do policiamento no local, se houver, 
fornecendo nome, posto ou graduação, OPM e a identificação da arma;

XX. Considerando que os agentes públicos, seja do Poder Judiciário, do 
Ministério Público, polícias, fiscais e todos os demais agentes públicos, 
remunerados com dinheiro público, devem ser os primeiros a dar o bom 
exemplo, a fim de estarem aptos moralmente a exigir o cumprimento fiel 
da lei por parte dos demais cidadãos;
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XXI. Considerando que o cargo público deve ser utilizado unicamente para 
a consecução do interesse público e não para satisfação de interesse ou 
sentimento pessoal;

XXII. Considerando que policiais civis, ainda quando em serviço de 
investigação velada, não devem se identificar como tais, sob pena de 
frustrar a diligência;

XXIII. Considerando que toda diligência da Polícia Civil deve estar 
documentada, previamente, através de ordem de serviço expedida pela 
autoridade policial, nos termos da Lei Orgânica da Polícia Civil (Lei 
Complementar Estadual nº207/2004).

Resolve RECOMENDAR:

1. Ao Delegado-Geral de Polícia Civil que expeça ato 
administrativo de caráter normativo a fim de implementar no âmbito da Polícia 
Civil do Estado do Rio Grande do Norte, diretrizes sobre o porte de armas de 
fogo em locais de aglomeração de pessoas em virtude de evento de qualquer 
natureza, nos mesmos moldes do artigo 30 da Portaria nº 018/2012-GCG, da 
Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, abaixo transcrito, devendo ser 
adaptado para a polícia civil, a ser publicado no Diário Oficial do Estado e 
amplamente divulgado em todas as unidades da referida instituição:

Artigo 30. O militar da ativa que esteja de folga, ou o inativo, poderá 
portar arma de fogo em locais onde haja aglomeração de pessoas em 
virtude de evento de qualquer natureza, obedecidas as seguintes 
condições:
I - não conduzir a arma ostensivamente;
II- não fazer uso de bebida alcoólica;
III - cientificar o comandante do policiamento no local, se houver, 
fornecendo nome, posto ou graduação, OPM e a identificação da arma.

2. Ao Secretário de Estado da Justiça e Cidadania que 
expeça ato administrativo advertindo os agentes penitenciários acerca da 
vedação do porte de arma de fogo, fora de serviço, conforme disciplina o § 1º, 
do art. 6º, da Lei Federal nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), 
excetuando-se aqueles que possuem o porte particular de arma de fogo (art. 10, 
Lei nº 10.826/2003);
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3. Ao diretor do ITEP que expeça ato administrativo advertindo 
os servidores do referido órgão das consequências administrativas, cíveis e 
criminais, daqueles que, valendo-se do cargo exercido, solicitam ou exigem 
entrada franca em estabelecimentos privados de diversão, sem estar de serviço;

4. Ao Coordenador do Centro Integrado de Operações de 
Segurança Pública (CIOSP) que determine aos funcionários deste órgão que, 
constatada as situações narradas na presente recomendação, entre em contato 
com o Chefe da respectiva instituição ou quem o estiver representando por 
ocasião de plantão (Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), sendo 
policial militar; Delegado de Polícia Civil Supervisor, sendo policial civil; Diretor 
do ITEP, sendo funcionário do ITEP, e; ao Coordenador Administrativo do Sistema 
Prisional (COAPE), caso seja agente penitenciário, além de uma equipe da polícia 
militar (em todos os casos), para que faça a condução do agente público à 
delegacia plantonista a fim de ser lavrado o procedimento pertinente;

5. Ao Presidente da Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes Seccional RN –  ABRASEL que divulgue aos associados da 
referida instituição o teor desta Recomendação, orientando-os no sentido de que, 
diante de situações de flagrante abuso de autoridade por parte de quaisquer 
agentes públicos, notadamente policiais militares, civis, agentes penitenciários e 
funcionários do ITEP, consubstanciadas na solicitação ou exigência, sobretudo 
quando realizada com violência ou ameaça, de entrada franca nos 
estabelecimentos de diversão, para si próprios ou para os particulares que os 
acompanham, a pretexto de efetuarem fiscalizações ou investigações, e diante 
da verificação do consumo de bebidas alcoólicas por agentes públicos, que, em 
tese, estariam no exercício da atividade funcional:

a) cumpram integralmente o disposto na Recomendação nº 
04/2012 – 44ª PmJN;

b) acionem o CIOSP (telefone: 190) para que compareça 
imediatamente ao local as autoridades elencadas no item 4, 
devendo, ainda anotar data, horário e o nome do atendente;

c) comuniquem o fato pessoalmente, à Coordenação das 
Promotorias de Investigação Criminal de Natal (dias úteis) – 
telefone: 3232-7119  - considerando que o caso não se insere 
nas hipóteses previstas para o plantão noturno (art. 2º da 
Resolução nº 003/2012-CPJ) ou ao promotor de justiça 
plantonista criminal (sábados, domingos e feriados, salientando 
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que o plantão diurno ministerial funciona entre 8h e 18h) 
podendo ser localizado através do plantão judiciário (telefone: 
3616-6200) que o acionará para que adote as medidas judiciais 
que o caso exige;

d) comuniquem o fato, tão logo possível, à Corregedoria-Geral da 
Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social – 
SESED, quando envolver policiais civis, militares ou servidores do 
ITEP, e à Comissão Especial de Procedimento Administrativo – 
CEPA, da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania –  SEJUC, 
quando o fato envolver agentes penitenciários, a fim de que 
esses órgãos correcionais possam adotar as providências 
disciplinares cabíveis;

e) Que orientem as empresas para utilizarem scanners buscando 
digitalizar a identidade funcional do agente público que requisite 
a entrada, remetendo, após o evento, a relação ao seu chefe 
imediato e à Corregedoria-Geral da SESED, para fins de controle 
e, sempre que possível, filmar e fotografar;

As autoridades a quem são dirigidas a presente recomendação 
deverão, no prazo de 10 (dez) dias, informar a esta Promotoria de Justiça as 
providências adotadas, inclusive, se a acatam ou não, a fim de que sejam 
adotadas as providências a que se destina a presente notícia de fato.

À Secretaria ministerial proceda a remessa de cópia desta 
recomendação ao CAOP Criminal, Corregedoria-Geral da SESED, Comando-Geral 
da Polícia Militar e Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), Delegacia de 
Polícia Plantão Zona Sul e Zona Norte e publique no Diário Oficial do Estado.

Natal/RN, 18 de dezembro de 2013.

Leonardo Cartaxo Trigueiro
Promotor de Justiça
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