
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PEDRO VELHO

Exmº Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Pedro Velho/RN

Constituição Federal –  Art. 144: A segurança pública, dever do 
Estado,  direito  e  responsabilidade  de  todos,  é  exercida  para 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...).

Constituição  Estadual –  Art.  90,  §6º.  A  lei  disciplina  a 
organização  e  o  funcionamento  dos  órgãos  responsáveis  pela 
segurança  pública,  de  maneira  a  garantir  a  eficiência  de  suas 
atividades.

 “O  Judiciário  é  árbitro  do  bem  público,  funciona  como  um 
mecanismo de controle  e  não  pode chancelar  as  irregularidades  
nem se furtar a obrigar o seguimento do caminho imposto pela  
legalidade  e  demais  princípios  constitucionais  administrativos.  
Nessa  condição,  sem  que  se  considere  interferência  nos  outros  
Poderes, ele deve agir para coibir inconstitucionalidade, ilegalidade,  
omissão, negligência, prevaricação, ineficiência e inadequação dos 
atos,  ações  e  serviços  públicos”  (in  SANTIN,  Valter  Foleto  – 
CONTROLE  JUDICIAL  DA  SEGURANÇA  PÚBLICA:  EFICIÊNCIA  DO 
SERVIÇO NA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME, São Paulo: RT, 
2004, pág. 227)

Lei Orgânica da Polícia Civil do Rio Grande do Norte -  “Art. 
29. Cada unidade policial terá 01 (um) Delegado Titular, designado 
pelo Delegado-Geral de Polícia Civil, escolhido dentre os servidores 
integrantes da carreira de Delegado de Polícia Civil do Estado. (...)
Art. 30. Cada unidade policial terá 01 (um) Chefe de Investigação e  
01 (um)  Chefe  de  Cartório,  indicado  pela  autoridade  policial  da  
referida  delegacia,  designado  pelo  Delegado-Geral  de  Polícia,  
escolhido  entre  os  ocupantes  dos  cargos  respectivamente,  de  
Agente e Escrivão de Polícia Civil, de 3a, 4a ou Especial Classes.”

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por 

sua  Promotora de Justiça Substituta infra-assinada, com amparo nos arts. 6º, 127 e 129, 

incisos II, III e VII, todos da Constituição Federal, e art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho  
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de  1985,  vem,  respeitosamente,  perante  V.Ex.ª,  ajuizar  AÇÃO CIVIL  PÚBLICA  PARA 

PROTEÇÃO DO DIREITO SOCIAL E DIFUSO À SEGURANÇA PÚBLICA E GARANTIA DO 

RESPEITO PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E 

EFICIÊNCIA  NA  ATIVIDADE  DE  POLÍCIA  JUDICIÁRIA, com  pedido  de  MEDIDA 

LIMINAR, em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 08.241.788/0001-30, com endereço para citação e 

intimações na sua Procuradoria Geral, localizada na Av. Afonso Pena, 1.155, bairro do Tirol, 

Natal/RN, pelas razões e fundamentos abaixo expendidos.

I – DOS FATOS

O Ministério Público em suas atribuições no âmbito criminal tem, dentre os 

seus principais  objetivos:  (1)  preservar  a indisponibilidade da  ação penal  pública,  (2)  a 

efetivação do exercício do controle externo da atividade policial, na forma do art. 129, inciso 

VII, da Constituição Federal; art. 84, inciso VI, da Constituição do Estado do Rio Grande do 

Norte; e art. 67, inciso XIV, da Lei Complementar Estadual n° 141/1996, e (3) tutelar o 

direito social difuso da sociedade à segurança pública, a ser exercida pelo Estado com a 

estrita observância dos princípios da eficiência e da legalidade.

Não  obstante,  o  Ministério  Público  vem verificando  há  muitos  anos  que  o 

sistema de segurança pública no Estado do RN como um todo padece de uma terrível chaga 

que impede o seu eficaz funcionamento, destacando-se dentre os seus principais problemas 

a ausência de interiorização da Polícia Civil em sua função constitucional de Polícia 

Judiciária.

Sobre tal situação vale tecer algumas considerações.

Na verdade, durante anos as funções de Polícia Civil nas cidades do interior do 

Estado  do  RN  foram  praticadas  por  Policiais  Militares,  em  total  afronta  à  Constituição 

Federal. Desse modo, Policiais Militares faziam as vezes de Delegados de Polícia e agentes 

da polícia civil, além, claro, de custodiar presos. Tanto assim, que a população ainda hoje 

não tem uma percepção clara da separação das funções entre a Polícia Civil e Militar. Quiçá 
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das funções de guarda e custódia de presos, que deveriam estar sob a responsabilidade de 

agentes penitenciários da Secretaria de Justiça e Cidadania.

Registre-se que graças ao julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade 

n.º 3441, ajuizada pela Procuradoria Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, em 

05/10/2006, julgou procedente e declarou inconstitucional o dispositivo do art. 4º, parágrafo 

único, da Lei  Estadual nº 7.138, de 25/03/1998, que permitia a designação de policiais 

militares para o exercício das funções de delegados de polícia civil nas cidades do interior.

Assim, em que pese atualmente os Policiais Militares não mais exercerem as 

funções de Polícia Judiciária (pelo menos teoricamente), as funções investigativas no âmbito 

da Segurança Pública não foram devidamente assumidas por parte do Estado do Rio Grande 

do Norte através da Polícia Civil.

Tanto é que, ainda hoje, os imóveis em que antes funcionavam as Delegacias 

de Polícia nas cidades do interior continuam sendo utilizados, em sua grande, maioria pela 

Polícia Militar, já que a Polícia Civil ainda é praticamente ausente nos Municípios do interior 

do Estado. 

Ressalte-se que, mesmo após decisão do STF, o E. Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do estabeleceu prazo de 1 ano para que o Estado se adequasse aos termos da 

referida decisão, com termo final em agosto de 2007. Ocorre que, em vez de planejar e 

profissionalizar a atuação da Polícia Civil nas Comarcas do interior do Estado, o que se vê, 

desde o ano de 2006 (ano de julgamento da referida ação) é que o Estado do Rio Grande do 

Norte  continua  se  omitindo  no  que  pertine  à  prestação  de  serviço  público  destinado  à 

elucidação de crimes, função precípua da Polícia Civil.

Como  consequência  imediata  da  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal,  o 

Estado do Rio Grande do Norte viu-se impedido de designar policiais militares para exercer 

as funções constitucionalmente reservadas à Polícia Civil – investigação criminal e polícia 
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judiciária – fato que ocorria nos municípios do interior. E o que era ruim conseguiu ficar 

ainda pior.

Conforme se percebe nos documentos acostados no inquérito civil nº 

015/2011 (em anexo), a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social 

não  promoveu  remanejamento  do  pessoal  existente  (delegados,  escrivães  e 

agentes), inclusive da capital, para cobrir todo o território do Estado.

Muitos  delegados  de  polícia,  agentes  e  escrivães  encontram-se 

afastados de sua atividade-fim, lotados em outros órgãos da Administração ou em 

funções burocráticas internas.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública fornecidas 

pela Delegacia Geral de Polícia (documentos em anexo), atualmente existem 51 

delegados de Polícia, 46 escrivães e 293 agentes da polícia civil exercendo, na sua 

maioria, funções outras que não as relativas a investigações de inquéritos policiais.

Junte-se a isso a existência de 208 cargos vagos e não providos de Delegado 

de  Polícia,  661 cargos  vagos  e  não  providos  de  escrivães  e  2.893 cargos vagos e  não 

providos de agentes de polícia civil,  segundo informações da mesma Delegacia Geral  de 

Polícia.

Desse modo, em uma análise preliminar vê-se que, a par da deficiência de 

pessoal, a Secretaria de Segurança Pública não vem priorizando a atuação da Polícia Civil em 

sua atividade fim, como demostraremos em seguida.

De outra banda, mesmo após a finalização do concurso público no ano de 

2009  para  os  cargos  de  delegado,  agente  de  polícia  e  escrivão,  nenhum  dos  recém-

aprovados  foi  nomeado  e  nenhuma  providência  foi  tomada  no  sentido  de  remanejar  o 

pessoal já existente.
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Atualmente  o  Estado  conta  com um cadastro  de  candidatos  aptos  para  a 

nomeação de 84 aprovados para o cargo de Delegado de Polícia, 309 aprovados para o cargo 

de agente da Polícia Civil e 122 aprovados para o cargo de escrivão, e muito embora possam 

assumir imediatamente as suas funções, o Estado se omite em tal ato sob o argumento de 

gastos com pessoal além do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tal atitude se transmuda em demonstração sem igual de desrespeito ao Poder 

Judiciário e com a própria população norte riograndense, omissão que caracteriza medida 

notória de lesão ao direito difuso à segurança pública resultante nas ineficazes investigações 

que deveriam ser desenvolvidas pelos Delegados em exercício nas diversas comarcas do 

Estado. É inaceitável o argumento exposto por parte do demandado, na medida em que a 

abertura de concurso público para provimento de cargos pressupõe a necessidade de poder 

arcar com os gastos provenientes de contratação de pessoal.

Na verdade, isso bem demonstra a falta de compromisso Estado do Rio Grande 

do  Norte  com  o  grave  problema  enfrentado  na  área  de  Segurança  Pública  há  anos, 

evidenciando  a  falta  de  políticas  públicas  de  Estado  voltadas  para  um  segmento  tão 

vulnerável como a prestação de tal serviço público. 

Relativamente à lotação de equipes da Polícia Civil no interior do Estado, vale 

destacar a divisão interna das cidades por parte da Delegacia Geral de Polícia – DEGEPOL. 

Nesse  raciocínio  as  delegacias  das  cidades  do  interior  do  Estado  estão  subordinadas  à 

Diretoria  de  Delegacia  de  Polícia  Civil  do  Interior  -  DPCIn,  e  as  delegacias  de  Natal  e 

municípios circunvizinhos de Natal à Diretoria de Delegacia de Polícia da Grande Natal – 

DEPEGran.

Somente em Natal existem ao todo  35 delegacias, (incluindo 2 do Plantão - 

zonas sul e norte – 15 distritais e e 18 especializadas). Comparando o número total de 

delegacias  com o  número  total  de  delegados,  hoje  há  54  Delegados  de  Polícia  lotados 

somente  em  delegacias  da  capital.  Além  disso,  como  dito  anteriomente,  cerca  de  51 

Delegados em funções outras que não a de Polícia Judiciária (informações em anexo).
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Disso resulta a esdrúxula situação de uma equipe de Polícia Civil nas comarcas 

do interior do Estado ter que ficar responsável, muitas vezes, por mais de vinte cidades do 

interior do Estado. Na verdade o que se vê é a utilização das delegacias regionais de polícia 

como  arremedo  de  delegacias  locais,  sem  a  menor  condição  de  funcionamento  e  com 

acúmulo de serviço e reduzido pessoal.

Nem mesmo se tem segurança quanto à  divisão  de circunscrição  de cada 

delegacia em relação a sua área de atuação. Nesse ponto foram solicitadas informações à 

Diretoria  de  Polícia  do  Interior  quanto  aos  atos  normativos  das  mesmas,  vindo  como 

resposta que os limites de atuação de cada delegacia se esgotam em cada cidade (doc. em 

anexo). Nem mesmo se sabe o ato normativo delimitador das funções de cada Delegacia 

Regional.

De outra banda, em muitos casos os municípios integrantes de uma mesma 

Comarca têm delegados diferentes,  os quais  cumulam suas funções com outras cidades 

estranhas às da Comarca, sendo comum a confusão sobre a quem procurar no caso do 

serviço público referente à Polícia Civil.

Afora  esses  problemas,  não  podemos  desconsiderar  que  ainda  existem 

algumas delegacias de polícia em que a custódia de presos provisórios tem a atuação da 

Polícia  Civil,  pois  em  que  pese  algumas  delas  contarem  com  a  presença  de  agentes 

penitenciários, esses profissionais são em número insuficiente para tal fim, fato que torna 

ainda pior a situação.

Nos ilícitos penais em que não ocorre a prisão em flagrante dos seus autores – 

que  são  a  imensa  maioria  –  a  Polícia  Civil  deveria  investigá-los  completamente,  o  que 

demanda  intenso  trabalho  de  investigação  criminal.  Justamente  nessa  missão  é  que  o 

trabalho policial civil está sendo prejudicado. Devido à falta de pessoal e a força de trabalho 

e os recursos materiais empregados em finalidade diversa da sua função constitucional, a 

Polícia Civil não consegue se desincumbir a contento de sua missão constitucional, o que 

gera  impunidade  e,  por  consequência,  aumento  da  criminalidade  e  insegurança  para  a 

sociedade.
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É  uma  matemática  muito  simples:  se  os  crimes  não  são  investigados  e 

esclarecidos, a impunidade impera e o sistema entra em colapso, vulnerando o direito difuso 

da sociedade à Segurança Pública. E assim tem acontecido especificamente na Comarca de 

Pedro Velho, onde, há meses, só existe um servidor estadual cedido, fazendo as vezes de 

escrivão, qual seja, o Sr. Alberto Magno da Silva, técnico de nível D do Estado do RN.

Por  incrível  que  possa  parecer,  em  pleno  século  XXI,  nesta  Comarca 

simplesmente  não se conta com qualquer  espécie  de policiamento civil,  resumindo-se a 

Segurança Pública à atividade da Polícia Militar e respondendo pelas funções de Polícia Civil a 

Delegacia Regional de Nova Cruz/RN, sediada a cerca de 30 km da sede desta Comarca. E o 

pior: o Delegado Regional, Dr. Marcelo Marcos Alves de Lima, conforme se extrai 

dos autos do inquérito civil em anexo, está responsável ao todo pelas Delegacias 

de  22  Municípios,  uma  situação  completamente  injurídica  e  absurda, 

demonstrando o descaso com que é tratada a questão da Segurança Pública neste 

Estado.

O próprio  Poder  Judiciário,  pelos  Juízes  que  oficiam ou  já  oficiaram nesta 

Comarca,  conhece  bem tal  situação,  visto  que  grande  parte  dos  provimentos  finais  em 

matéria criminal são prejudicados pela má qualidade dos inquéritos policiais, assim como 

porque a própria atividade inerente à Polícia Judiciária fica prejudicada ou então é exercida, 

improvisada e amadoristicamente, pela Polícia Militar.

Por  outro  lado,  verifica-se  que,  somente  no  mês  de  agosto  (v.  dados  da 

inspeção in loco feita por esta subscritora) foram registrados, até o dia 22, 16 boletins de 

ocorrência. Apesar disso, nenhum inquérito policial foi instaurado, ficando os fatos delituosos 

sem ter a devida apuração.

Ressalte-se, ainda, a existência de demandada reprimida, isto é, muitos são os 

casos em que as vítimas sequer registram Boletim de Ocorrência, seja porque encontraram 

a Delegacia fechada, seja pelo descrédito na efetividade do aparelho do Estado para fazer 
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cumprir a Lei Penal. São comuns, no atendimento ao público por parte desta Promotoria de 

Justiça, o relato da falta de servidores na Delegacia desta Comarca.

A  situação  é  grave,  sobretudo,  por  faltar  uma  atividade  permanente  de 

investigação criminal da Polícia Civil e uma qualidade mínima dos inquéritos policiais, tudo 

repercutindo para uma verdadeira sementeira de impunidade, contribuindo para um quadro 

de  crescente  criminalidade  e  de  desprestígio  do  próprio  Poder  Judiciário,  enquanto 

corporificador final do decreto de absolvição.

Normalmente,  quem  mais  sofre  com  essa  situação  são  as  pessoas  mais 

humildes que, quando vítimas de algum ilícito penal, se deparam com Delegacias fechadas, 

ausência de policiais para lavrar BOs e outros procedimentos e com o péssimo atendimento.

As Delegacias Regionais, que deveriam servir de apoio às investigações mais 

complexas e que repercutem na região  abrangida pelas mesmas,  se  transformaram em 

verdadeiras  delegacias  comuns,  presidindo  inquéritos  de  casos  menos  gravidade  e 

funcionando sem qualquer estrutura.

A  ausência  de  atividade  investigativa  perene  no  local,  como  é  o  caso  da 

Comarca de Pedro Velho, desarticula até mesmo a rede de informações que deve haver 

entre a polícia e colaboradores, dificultando o conhecimento macro da criminalidade local e 

coleta dados com vistas a bem instruir os inquéritos policiais.

É bom registrar que, quando alguém “importante” desta Comarca é vítima de 

algum crime,  logo  a  Secretaria  de  Segurança  Pública  designa “Delegado Especial”,  com 

equipe própria, para apurar tais delitos. Tal prática é ofensiva ao princípio da isonomia. O 

fato é que é inerente à ideia de Comarca a presença de uma equipe de Polícia Civil, leia-se 

Polícia  Judiciária  -  a  representar  a  própria  instituição,  desejando  a  presente  que  seja 

determinado ao réu a designação de equipe composta de Delegado de Polícia, agentes de 

polícia e escrivão para ter exercício nesta Comarca, de forma exclusiva, demonstrando-se 

com os documentos em anexo existir número suficiente para tanto.

Observe-se  que  esta  subscritora  tentou,  recentemente,  resolver  a 

questão da falta da Polícia Civil nesta Comarca de forma extrajudicial, através da 

expedição da Recomendação nº 07/2011 (em anexo), porém não obteve nenhuma 
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resposta das autoridades oficiadas (v. certidão contida nos autos do inquérito civil 

público). Diante desse descaso, que é generalizado em todo o Estado, impõe-se a 

propositura da presente ação civil pública, eis que a população não pode esperar 

ad eternum pela boa vontade dos agentes estatais de designar policiais civis para a 

Comarca.

II – DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRITO PÚBLICO – A SEGURANÇA PÚBLICA COMO 

DIREITO SOCIAL  DIFUSO E  A  FUNÇÃO DE  CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE 

POLICIAL

A Constituição Federal, em seu art. 129, ao tratar das funções institucionais do 

Ministério Público, dispõe no inciso III,  ser a Instituição parte legítima para promover o 

inquérito civil e a ação civil pública, para proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Essa mesma atribuição é consagrada 

no art. 25, inciso IV, da Lei nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). A 

Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da Ação Civil Pública), por sua vez, recepcionada 

pela  Carta  Magna  de  1988,  também  agasalha  o  Parquet como  parte  legítima  para  a 

proposição da Ação Civil Pública.

No  caso  vertente,  cumpre  destacar  que  também é  função  institucional  do 

Ministério Público o CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL, conforme mandamento 

insculpido no art.  129, inciso VII,  da Constituição Federal,  de forma que cabe ao órgão 

ministerial  zelar  pela  legalidade e  eficiência  do  trabalho  policial,  visando,  sobretudo, 

assegurar  a  indisponibilidade  da  persecução  criminal.   Desta  forma,  qualquer  ação  ou 

omissão que direta ou indiretamente afete, de alguma forma, a normalidade do sistema de 

segurança pública, notadamente a apuração de infrações penais, implica na obrigação do 

Ministério Público promover as medidas necessárias para a defesa da ordem jurídica e dos 

interesses sociais indisponíveis, tanto na esfera criminal quanto na cível.

A respeito do tema, leciona VALTER FOLETO SANTIN1:

1

 Controle judicial da segurança pública: eficiência do serviço na prevenção e repressão ao crime. 
São Paulo: RT, 2004, pág. 209;
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“A legitimação do Ministério Público decorre da caracterização da segurança 

pública como direito difuso, dizendo respeito a interesses transindividuais, de 

natureza indivisível, relacionado a número determinável ou indeterminável de  

pessoas, a justificar a intervenção do Ministério Público.

A  intervenção  do  Ministério  Público  é  perfeitamente  possível  no  assunto  

segurança pública, administrativa ou judicialmente, para correto fornecimento  

dos  serviços  e  reparação  de  falhas,  ligados  à  quantidade,  qualidade,  

adequação e eficiência dos serviços de segurança pública, pela presença de  

interesse difuso (art. 129, III, CF) e de porção significativa de interesse social  

e  indisponível  (preservação  da  incolumidade  das  pessoas),  inclusive  pelo  

caráter  de direito  social  do valor  segurança (art.  6º),  predicados  incluídos  

facilmente no rol dos “interesses sociais” defendidos pelo Ministério Público  

(art. 127, CF).

A atuação no campo administrativo relaciona-se aos contatos entre órgãos ou  

pelo inquérito civil; judicialmente, por meio de ação civil pública. O Executivo 

deve aceitar a intervenção do Ministério Público no assunto segurança pública,  

importante área de interesse social  e da própria  razão de ser e existir  do  

Estado, sob pena de movimentação da jurisdição para apreciação de ameaça  

ou  lesão  a  direito  (art.  5º,  XXXV,  CF).  O  Ministério  Público,  defensor  da 

sociedade e dos direitos coletivos e difusos, não pode permanecer distante da  

problemática situação da segurança pública, devendo intervir no assunto, seja  

em cooperação com o executivo ou por meio da ação civil pública, se a sua 

interferência não for admitida ou facilitada pelo Executivo”.

Portanto, totalmente viável, legal e constitucional, notadamente do ponto de 

vista da garantia e efetividade do direito social e difuso à segurança pública, da preservação 

da paz social e da eficiência do trabalho de investigação da Polícia Civil do Rio Grande do 

Norte, a utilização desta ação civil pública para a prevenção, defesa e proteção do interesse 

difuso à segurança pública.

III –DO DIREITO
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III.1- DA “CAUSA PETENDI”  –  O DEVER DO ESTADO EM PRESTAR SEGURANÇA PÚBLICA À POPULAÇÃO - A 

EFETIVIDADE DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL COMO UM DIREITO COLETIVO E O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 

EFICIÊNCIA.

A segurança pública é um direito social e difuso previsto nos arts. 5º, caput; 

6º, caput e 144, caput, da Constituição Federal. A Carta Magna, que traça princípios de 

observância cogente por toda a Administração Pública, em suas diversas esferas de poder, 

destacou no art. 144, §§ 4º e 7º:

“Art. 144. (...)

§4º.  Às  polícias  civis,  dirigidas  por  delegados  de  polícia  de  carreira,  

incumbem,  ressalvada  a  competência  da  União,  as  FUNÇÕES DE POLÍCIA  

JUDICIÁRIA E A APURAÇÃO DE INFRAÇÕES PENAIS, exceto as militares. (...)

§7º. A  lei  disciplinará  a  organização  e  o  funcionamento  dos  órgãos  

responsáveis pela segurança pública, DE MANEIRA A GARANTIR A EFICIÊNCIA 

DE SUAS ATIVIDADES” (destaques acrescidos).

À Polícia Civil, nos termos do §4º do art. 144 da Constituição Federal, incumbe 

“as  funções  de  polícia  judiciária  e  a  apuração  de  infrações  penais,  exceto  as  

militares”. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, no seu art. 90, §1º, repete a 

mesma regra.  A atribuição constitucional  da Polícia  Civil,  portanto,  é exclusivamente de 

repressão à criminalidade,  por  meio  do cumprimento  de ordens judiciais  e  apuração  de 

infrações penais. Não lhe compete, de forma alguma, manter e administrar carceragens, por 

exemplo.

O Des. ÁLVARO LAZZARINI2, do Tribunal de Justiça de São Paulo, explica que 

“a polícia judiciária corresponde a atividade policial desenvolvida após a eclosão da infração  

penal, com o objetivo de auxiliar a Justiça Criminal em sua atividade-fim, que é aplicação da  

lei penal”. Em seguida complementa que “a atividade de polícia judiciária está voltada para a  

realização do escopo processual penal, embora seja de nítida natureza administrativa e não  

2

 Estudos de direito administrativo. 2ª ed. São Paulo: RT, 1999, p. 145;
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jurisdicional, sendo controlada externamente pela autoridade judiciária e dirigida a fornecer  

a esta um primeiro material de averiguação e exame”.

No Rio Grande do Norte o que acontece é um amesquinhamento da instituição 

da Polícia Civil pelo Estado-réu, que não mantém um quadro de servidores capaz de atender 

a demanda, em especial no interior do Estado, prejudicando, por conseguinte, como antes 

exposto,  a  consecução  das  atividades-fim  de  polícia  judiciária  e  apuração  de  infrações 

penais. O demandado, apesar de todo o aparato constitucional e legislativo (inclusive no 

plano  estadual),  insiste  em  atuar  na  ilegalidade,  se  omitindo  de  praticar  uma  política 

administrativa eficiente na seara da segurança pública. 

Consoante previsão constitucional já mencionada “a segurança pública, dever 

do  Estado,  direito  e  responsabilidade  de  todos,  é  exercida  para  preservação  da  ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:”

Neste caso concreto, não há sequer que se falar em DISCRICIONARIEDADE, 

posto  que  o  Executivo  Estadual  já  exerceu  a  mesma,  quando,  através  de  Lei  Estadual 

própria, estabeleceu os requisitos para o funcionamento de uma Delegacia de Polícia Civil. É 

claro que, existindo Delegacia nesta Comarca, a mesma não pode ser encarada como uma 

ficção ou uma falsa propaganda, como se fora um Destacamento da Polícia Militar travestido 

de Delegacia de Polícia Civil. 

Com efeito, assim dispõe a  Lei Orgânica Estadual da Polícia Civil – Lei 

Complementar Estadual n.º 270/2004:

“Art.  29.  Cada  unidade  policial  terá  01  (um)  Delegado  Titular,  

designado pelo Delegado-Geral  de Polícia  Civil,  escolhido dentre os  

servidores  integrantes  da  carreira  de  Delegado  de  Polícia  Civil  do  

Estado. 

§  1º  Nas  licenças  e  afastamentos  temporários da  autoridade  titular,  o 

Delegado-Geral indicará um Delegado de Polícia para substituí-lo. 

§ 2º Compete ao Titular da Unidade Policial, além das atribuições pertinentes  

ao cargo: 
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I – coordenar as atividades do Delegado-Adjunto, dos Escrivães e Agentes  

lotados na Unidade Policial que exerça a chefia; 

II  –  incentivar  a  iniciativa  dos  servidores  policiais  para  a  melhoria,  

aperfeiçoamento e celeridade dos trabalhos policiais da Unidade Policial;

III  –  comunicar,  imediatamente,  à  Corregedoria-Geral  da  SESED as  faltas  

disciplinares dos servidores policiais lotados na Unidade Policial; 

IV – prezar pela boa e amistosa convivência dos servidores policiais sob sua  

direção; 

V – promover reuniões internas no sentido de melhorar a qualidade do serviço  

e do atendimento ao público em geral; 

VI – distribuir as atividades, dentre as atribuições relativas ao cargo de que  

trata esta Lei Complementar, entre os servidores policiais sob sua direção, de  

acordo com o perfil por eles demonstrado; 

VII  –  enviar  ao Delegado-Geral,  trimestralmente,  relatório  das  ocorrências  

registradas na Unidade Policial; e 

VIII – Informar à Delegacia Geral, os policiais aptos a assumir a função de  

chefia  de  investigação  e  cartório  (Redação  dada  pela  Lei  Complementar  

Estadual n. 417, de 31 de março de 2010).

Art. 30. Cada unidade policial terá 01 (um) Chefe de Investigação e 01  

(um) Chefe de Cartório, indicado pela autoridade policial da referida  

delegacia, designado pelo Delegado-Geral de Polícia, escolhido entre  

os ocupantes dos cargos, respectivamente, de Agente e Escrivão de  

Polícia Civil, de 3a, 4a ou Especial Classes.  

§ 1º Inexistindo Agentes e Escrivães das Classes referidas no caput deste  

artigo, a escolha será realizada pelo critério de antigüidade. 

§ 2º  Nas licenças  e  afastamentos temporários  do chefe  de investigação e  

chefe de cartório, a autoridade policial indicará um substituto, cuja designação  

será feita pelo Delegado-Geral de Polícia, a ser escolhido dentre os servidores  

lotados na mesma Unidade Policial.  

§ 3º Compete ao Chefe de Cartório, afora as atribuições pertinentes ao cargo:  

I  –  sugerir  ao Delegado Titular  da  Unidade  Policial  as  atividades  a serem 

distribuídas entre os Escrivães de Polícia, de acordo com o perfil apresentado;
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II – manter, sob seu controle, toda a escrituração dos livros pertencentes ao  

cartório da Unidade Policial, mediante controle e saída de documentos; 

III – ter em depósito exclusivo os valores das fianças fixadas pela autoridade  

policial,  bem como  os  objetos,  valores  e  coisas  apreendidos  no  curso  de  

procedimentos  policiais,  acondicionando-os  em  mobiliário  adequado  cuja  

chave somente o Delegado-

Titular de Unidade Policial terá uma cópia; 

IV  –  manter  atualizados  os  mapas  de  controle  de  inquéritos,  processos  e  

boletins; e 

V – proibir a entrada e permanência de pessoas estranhas no Cartório e no  

Setor  de Arquivo da Unidade Policial,  para a salvaguarda dos documentos  

policiais sob sua responsabilidade. 

§ 4º Compete ao Chefe de Investigações, afora as atribuições pertinentes ao  

cargo: 

I  –  sugerir  ao  Delegado-Titular  da  Unidade  Policial  as  atividades  a  serem 

distribuídas entre os Agentes de Polícia, de acordo com o perfil apresentado; 

II – comandar o Setor de Investigações, implementando medidas que levem a  

celeridade das atividades; 

III – gerenciar o atendimento ao público e o registro de ocorrências criminais  

e operacionais, como também o encaminhamento de providências; 

IV – organizar a ordem de cumprimento de mandados e de ordens de serviços  

expedidas pela Autoridade Policial ou Judiciária competente; 

V – exercer o comando na revista e vigilância dos presos, velando pela sua  

incolumidade; e 

VI – comunicar, imediatamente e por escrito, ao Delegado Titular qualquer  

irregularidade e ilegalidade de que tome conhecimento no âmbito da Unidade  

Policial.”

 É apenas o mero cumprimento de uma norma editada pelo próprio 

Estado do Rio Grande do Norte que se quer! O exercício do poder discricionário no caso 

concreto já foi exercido pelo legislador e gerou direito coletivo concreto exigível pela via 

judicial, posto que o ato normativo é compatível com o ordenamento jurídico de hierarquia 

superior e atende aos reclamos do interesse difuso à segurança pública.
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A  norma  é  completa,  autoexecutável,  independente  de  qualquer 

regulamentação. Portanto, seria fora de contexto e não teria qualquer cabimento a alegação 

de violação ao postulado da separação de poderes, isto porque mesmo o sistema primitivo 

de separação, consoante previsão de MONTESQUIEU, sempre pautou-se na regra dos FREIOS E 

CONTRAPESOS,  cumprindo  ao  Judiciário  a  função  de  fazer  valer  a  Lei  e  sobretudo  a 

Constituição, além das demais norma do ordenamento jurídico.

Em contraponto é necessário compreender que é inviável  a própria 

idéia  de  Comarca  sem Polícia  Civil. Ora,  se  para  se  constituir  uma  Comarca  é 

necessário um Juiz de Direito e um Promotor de Justiça, é óbvio que a atividade 

essencial  da Polícia  Civil  também é imprescindível. Veja-se  que  a Lei  Estadual  foi 

expressa neste sentido e, mesmo que não fosse, decorreria tal conclusão do próprio sistema 

jurídico, vendo-se que há na legislação federal previsão expressa de uma Cadeia Pública por 

cada Comarca3 (norma também descumprida),  o que demonstra que na outra ponta da 

repressão penal – o inquérito policial e as investigações que lhe antecedem – é lógico e 

necessário haver uma equipe de Delegado, Agente e Escrivão por Comarca.

Isto porque – como óbvio – para haver execução penal será necessária uma 

prévia ação penal e na quase totalidade dos casos um antecedente inquérito policial, o qual 

também é  antecedido  de  atividade  investigativa,  o  que  simplesmente  não  existe  nesta 

Comarca. Neste ponto também é válido acrescentar que o Estado ora demandado – por puro 

desinteresse administrativo - é um dos mais atrasados em nível de Nordeste e de Brasil na 

matéria, observando-se que em Estados vizinhos como Paraíba, Pernambuco e Alagoas a 

interiorização  da  Polícia  Civil  é  uma realidade  e  não  só dela,  mas também de serviços 

auxiliares como Polícia Científica, Polícia Rodoviária Estadual e grupos de ações especiais da 

Polícia Militar, realidade ainda distante no Rio Grande do Norte.

III.3 – DA POSSIBILIDADE DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA

3

  No ponto, estabelece da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84 ):  “Art. 
Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse 
da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu  
meio social e familiar.”
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Não é pretensão do Ministério Público resolver de forma instantânea, com a 

presente ação civil  pública, um problema complexo que se arrasta por vários anos, nem 

tampouco exigir do Poder Judiciário que se substitua ao Executivo. Contudo, é imperioso que 

se ressalte que o problema está concentrado no interior do Estado e, considerando que não 

existe a garantia da inamovibilidade dos Delegados, cabível é a redistribuição dos Delegados 

em todo o Estado como forma de assegurar o exercício de atividade de Polícia Judiciária 

nesta Comarca. Senão vejamos: 

"39040356 - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - DELEGADO DE 

POLÍCIA - REMOÇÃO - NECESSIDADE DO SERVIÇO - DESNECESSIDADE DE 

JUSTIFICAÇÃO - SEGURANÇA DENEGADA - O ato de remoção de funcionário 

público por interesse da administração não é ilegal ou abusivo, sendo que o 

seu interesse em permanecer na lotação anterior não implica lesão a direito 

líquido  e  certo,  já  que  à  administração  cabe  dispor  sobre  a  lotação  e 

movimentação  de  funcionários,  por  se  tratar  de  mérito  administrativo, 

praticado  no  exercício  de  competência  discricionária.  O  interesse  do 

funcionário  não  pode  sobrepor-se  ao  interesse  público."  (TJMG  -  MS 

000.201.106-2/00 - 1º G.C.Cív. - Rel. Des. Corrêa de Marins - J. 04.04.2001).

A lei complementar nº 270, de 13 de fevereiro de 2004 dispõe sobre a  Lei 

Orgânica e o estatuto da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte e em seu 

capítulo VII trata da Remoção nos seguintes termos:

Art. 81. A remoção de pessoal da Polícia Civil poderá ser feita:

I – a pedido;

II – por interesse do serviço; e

III – por permuta.

§ 1º Os Delegados de Polícia Civil serão removidos por interesse do serviço,  

na forma do art. 92 desta Lei Complementar.

§ 6º Os servidores policiais civis serão removidos por interesse do serviço  

mediante  decisão  fundamentada  do  Delegado-Geral  de  Polícia,  cabendo  

recurso ao Secretário de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social.
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O título IV trata das garantias, das prerrogativas e dos direitos dos servidores 

policiais civis do Estado, nos seguintes termos:

Art. 84. São garantias dos Delegados de Polícia:

I – a independência funcional no desempenho de suas atribuições;

II – a inamovibilidade relativa;

III – a irredutibilidade da parcela única remuneratória;

IV – a estabilidade, após a confirmação na carreira, na forma do art. 47 desta  

Lei Complementar.

Art. 85. São garantias dos Escrivães e Agentes Policiais:

I – a irredutibilidade da parcela única remuneratória;

II – a estabilidade, após a confirmação na carreira, na forma do art. 47 desta  

Lei Complementar.

Da Inamovibilidade do Delegado de Polícia Civil

Art. 92. O Delegado de Polícia Civil do Estado não poderá ser removido de  

uma unidade para outra em prazo inferior  a  1  (um) ano,  contado de sua  

posse, na unidade policial em que for lotado.

Parágrafo único. O Delegado de Polícia Civil só poderá ser removido em face  

da necessidade do serviço, definida em ato motivado do Delegado-Geral de  

Polícia Civil, cabendo recurso ao Secretário de Estado da Segurança Pública e  

da Defesa Social.

Percebe-se que a garantia da inamovibilidade do Delegado de Polícia é relativa 

e pode haver remoção em caso de necessidade do serviço público, como é o caso nos autos, 

visto  que  o  Estado  foi  omisso,  pois  após  mais  de  cinco  anos  da  decisão  do  STF,  não 

promoveu os remanejamentos necessários e sequer deu posse aos aprovados no último 

concurso, finalizado no ano de 2009.

Dessa forma a presente ação tem como pedido principal obrigação de 

fazer consistente na manutenção permanente de equipe de Delegado, agentes de 
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polícia e  escrivão,  na forma da Lei  Complementar Estadual  n.º  270/2004,  para 

exercer as funções de Polícia Judiciária com exclusividade nesta Comarca.

É totalmente compreensivo que não exista efetivo para todas as Delegacias 

das  cidades  do  interior  do  Estado.  Contudo,  não  há  como  se  conceber  a  divisão  das 

comarcas  existentes  nos  termos  da  lei  de  organização  judiciária  do  Estado  totalmente 

divorciada da pseudo divisão hoje existente em relação às Delegacias de Polícia do interior 

do Estado.

Na verdade, nem se sabe ao certo o ato normativo de criação e atribuição das 

respectivas delegacias. 

Em resposta ao Ofício 126/2011– CAOP Crim, por meio do qual foi solicitado o 

envio  de  atos  normativos  dispondo  sobre  a  criação  e  circunscrição  das  delegacias 

integrantes da DPGRAN (responsável pelas Delegacias de Natal e Grande Natal) o referido 

órgão, por meio do Ofício n.º 145/2011 (em anexo) informou que não dispõe dos mesmos, 

informando apenas que as atribuições das Delegacias coincidem com os limites territoriais 

do respectivo município, exceto nos casos de Delegacias especializadas (Parnamirim).

Do mesmo modo, em resposta ao Ofício n.º 125/2011 – CAOP Crim, por meio 

do qual também foram solicitados à Diretoria de Polícia do Interior os atos normativos de 

criação e atribuições das demais Delegacias do interior do Estado, o seu Diretor se limitou a 

enviar, por meio do Ofício n.º 043/2011 – DPCIN (em anexo) a lista das delegacias regionais 

e os delegados respectivos por cada município.

Sobre a possibilidade de criação de novas Delegacias de Polícia, a Lei Estadual 

n° 6.423/1993 assim estabelece:
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“Art. 1°. A criação de Delegacias de Polícia e Postos Policiais realiza-se por  

decreto do Governador do Estado, precedido de propostas do Secretário de  

Interior, Justiça e Segurança Pública.

§  1°.  Compete  ainda  ao  Governador  autorizar  a  instalação  dos  órgãos  

referidos neste artigo”. 

Percebe-se  que  a  referida  Lei  Estadual,  editada  ainda  quando  não  havia 

separação entre as atuais Secretarias de Segurança Pública e Defesa Social e Secretaria de 

Justiça e Cidadania, confere ao Chefe do Executivo a atribuição de, mediante decreto, criar 

delegacias de polícia, estas entendidas na forma dos arts. 29 e 30 da Lei Complementar 

Estadual n.º 270/2004 acima citados.

Raciocínio  lógico,  a  contrario  sensu, seria  admitir  que,  enquanto  não 

formalmente criadas as delegacias nas cidades do interior por parte do Chefe do Executivo 

(ao menos é o que parece, pelas informações prestadas), a Comarca de Pedro Velho não 

fique sem a atuação da Polícia Judiciária.

Desconsiderando a situação de Mossoró, Natal e Parnamirim, conforme dados 

apresentados pela DPCIN e DPGRAN em abril deste ano (em anexo), ao todo existem cerca 

de 26 Delegados de Polícia atuando em todas as demais cidades interior, para um total de 62 

Comarcas. 

Assim, na prática,  tendo como parâmetro a existência de 62 Comarcas do 

interior (excepcionando-se Mossoró, Parnamirim e Natal, que em razão da demanda têm 

delegacias especializadas), seria  necessária a designação de  outros 36, no máximo, 

para atender a proporção de um delegado para cada Comarca do interior, fazendo a situação 

se tornar sustentável.

Ressaltamos  ainda  que  nos  termos  do  Estatuto  da  Polícia  Civil do Rio 

Grande  do  Norte  (Lei  Complementar  Estadual  n.º  270/2009)  os  cargos  privativos  de 

Delegado na estrutura administrativa da Polícia Civil  são  8: Diretor Geral da Polícia Civil 
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(DEGEPOL); Delegado Geral de Polícia Civil Adjunto (DEGEPOL – Adjunto); Delegado Geral 

de Polícia da Grande Natal – DPGRAN; Delegado Geral de Polícia Civil do Interior (DPCIN), 

Delegado  de  Divisão  de  Polícia  Civil  do  Oeste  (DVIPOE);  Secretaria  Executiva  e  de 

Comunicação Social-  SECOMS (órgão de assessoramento direto à DEGEPOL); Diretor da 

Academia  de  Polícia  Civil  -  ACADEPOL  (órgão  de  assessoramento  direto  à  DEGEPOL); 

Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado-DEICOR (órgão de 

assessoramento direto à DEGEPOL).

No entanto, é sabido que diversos outros estão preenchidos por Delegados, 

tendo  a  SESED  sido  omissa  em  readequar  a  necessidade  das  cidades  do  interior  de 

integrantes da Polícia Judiciária.

Com  antes  mencionado,  de  acordo  com  informações  da  Secretaria  de 

Segurança  Pública  fornecidas  pela  Delegacia  Geral  de  Polícia  (documentos  em  anexo), 

atualmente existem 51 delegados de Polícia, 46 escrivães e 293 agentes da polícia civil 

exercendo,  na  sua  maioria,  funções  outras  que  não  as  relativas  a  investigações  de 

inquéritos policiais, o que demonstra a ausência de prioridade para a realização da função 

constitucionalmente afeta à Polícia Civil, que é a de exercer a Polícia Judiciária nos feitos 

sujeitos à competência das Justiças Estaduais.

De outra banda, o Estado recusa-se a nomear e dar posse a cerca de 84 

aprovados para o cargo de Delegado de Polícia, 309 aprovados  para o cargo de agente da 

Polícia  Civil  e  122 aprovados  para  o  cargo  de  escrivão,  todos  considerados  aptos  após 

concurso público e curso de formação.

A  situação  de  ilegalidade  mantida  pelo  Estado-réu pelo  menos  na  última 

década, agravada com o público e notório crescimento da criminalidade, implica na não-

prestação aos cidadãos de um serviço público de qualidade na área da segurança pública, 

que, como já foi registrado, constitui um direito social e difuso indisponível, nos termos dos 

arts. 5º, caput, 6º, caput, e 144, caput, da Carta Magna de 1988.

Essa má gestão e omissão administrativa em resolver a problemática exposta 

enseja a violação dos princípios constitucionais da LEGALIDADE e EFICIÊNCIA do serviço 

público.  Destaque-se  que,  na  seara  da  segurança pública,  o  legislador  constituinte,  nos 
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planos federal e estadual, foi ainda mais incisivo ao determinar que “a lei disciplinará a 

organização  e  o  funcionamento  dos  órgãos  responsáveis  pela  segurança  pública,  de 

maneira a garantir a eficiência de suas atividades” (art 144, § 7º da Constituição 

Federal e art. 90, §6º da Constituição do Rio Grande do Norte).

Neste  diapasão,  vale  recorrer,  novamente,  à  doutrina  de  VALTER  FOLETO 

SANTIN:

“A  Constituição  Federal  instituiu  claramente  o  princípio  da  eficiência  da  

segurança pública, no seu art.  144, dispondo sobre a obrigação estatal  de 

prestação de serviços de segurança pública, com a finalidade de proteger a  

vida e incolumidade do cidadão e do seu patrimônio, por meio das polícias, no  

exercício das atividades de prevenção, repressão, investigação, vigilância de  

fronteiras e polícia judiciária, de uma forma eficiente. A garantia constitucional 

de eficiência das atividades dos órgãos de segurança pública e do serviço de  

segurança pública decorre da interpretação do referido dispositivo, acrescido  

da configuração da segurança pública como direito social (art. 6º, CF) e do  

princípio genérico da eficiência da administração pública (art. 37, caput, CF)” 

(Op. cit., p. 148).

Não restam dúvidas de que a atuação administrativa do Estado do Rio Grande 

do Norte, no que toca ao desvio de finalidade de parte da estrutura da Polícia Civil e desvio 

de função de seus servidores, afeta de forma significativa a prestação do serviço público 

essencial de segurança pública, especialmente quanto às atividades de polícia judiciária e de 

investigação de infrações penais.

III.4. DA POSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO DETERMINAR O CUMPRIMENTO DA LEI. INAPLICABILIDADE DA TESE DA 

VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES AO CASO CONCRETO.

O atual avanço dos estudos de Direito Constitucional permite concluir, a partir 

da doutrina mais atualizada com o atual momento histórico (neoconstitucionalismo, para 

muitos), que, em princípio, não há óbice para o controle, via ação civil pública, dos atos e 

omissões  ilegais  ou inconstitucionais.  A  jurisprudência  também tem se  posicionado pela 
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admissibilidade do  controle  de  políticas  públicas,  ainda que  diante  de omissões estatais 

ilícitas, como se vê dos posicionamentos abaixo transcritos. 

“Ora,  se  o  Estado  contemporâneo  deve  atingir  as  metas  impostas  para  a  

realização  das  necessidades  sociais,  e  se  o  cidadão  pode  participar  das  

decisões,  apontando  os  desvios  da  gestão  da  coisa  pública,  não  se  

compreende  como  se  possa  afirmar  que  a  ação  coletiva,  ao  exigir  a  

observância de um dever para o atingimento de um fim que não pode ser  

desconsiderado pelo Estado-Administração, possa significar uma interferência  

inconcebível do Judiciário na esfera do Poder Executivo”4.

“Ementa: Argüição de descumprimento de preceito fundamental. A questão da  

legitimidade constitucional do controle e da intervenção do Poder Judiciário em 

tema de implementação de políticas públicas, quando configurada hipótese de  

abusividade  governamental.  Dimensão  política  da  jurisdição  constitucional  

atribuída ao Supremo Tribunal Federal. Inoponibilidade do arbítrio estatal à  

efetivação  de  direitos  sociais,  econômicos  e  culturais.  Caráter  relativo  da  

liberdade de conformação do legislador. Considerações em torno da cláusula  

da ‘reserva do possível’. Necessidade de preservação, em favor dos indivíduos,  

da integridade e da intangibilidade do núcleo consubstanciador do ‘mínimo 

existencial’.  Viabilidade  instrumental  da  argüição  de  descumprimento  no  

processo de concretização das liberdades positivas (direitos constitucionais de  

segunda geração)” 5 6.

4

  MARINONI, Luiz Guilherme.  Tutela Inibitória: individual e coletiva. 3 ed. São Paulo: 
RT, 2003, p. 108.

5

   ADPF nº 45 MC/DF, decisão monocrática, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 4.5.2004, 
Informativo nº 345-STF.

6

  Também admitindo o  controle  de  políticas  públicas,  ante  omissões  ilícitas  do  Poder 
Executivo: STF - 2ª Turma - RE nº 436996/SP - Rel. Min. Celso de Mello - unânime - Julgado de 26/10/2005 - DJ 
de 07/11/2005,  p.  0003;  STJ-1ª  Turma -  REsp 575.280-SP -  Rel.  p/  acórdão  Min.  Luiz  Fux -  maioria  -  J.  de  
02.09.2004 - DJ de 25.10.2004.
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Diante do atual avanço doutrinário e jurisprudencial, tem-se que é superada a 

tese  da  sentença  judicial  simplesmente  considerar  juridicamente  impossível  pedido 

formulado em ação civil  pública que visa debelar  omissão escancarada quanto a Direito 

Fundamental  dos  cidadãos  desta  Comarca.  Como já  dito,  de  passagem, também não é 

justificado o apego exagerado ao princípio da separação das funções estatais (art. 2.º, da 

Constituição Federal de 1988) e da discricionariedade administrativa, nos moldes adotados 

pela doutrina clássica e pré-Constituição Federal de 1988, principalmente quando se pende 

por resgatar concepção clássica de tais postulados, que, na verdade, tem servido de escudo 

contra  os avanços  no sentido  da  efetividade dos direitos fundamentais.  A  separação de 

poderes não pode ser tratada como valor absoluto ou interpretada como na época do Estado 

Liberal, sem considerar a teoria dos checks and balances.

 

Diante  do  atual  paradigma  constitucionalista  também é  indubitável  que  a 

margem de discricionariedade administrativa vem se reduzindo largamente. A esse respeito, 

válida a reflexão de ODETE MEDAUAR
7, adiante transcrita:

“No Brasil,  se antes da Constituição de 1988 se notava clara tendência na  

doutrina e na jurisprudência no sentido da ampliação do controle jurisdicional  

da  Administração,  essa  tendência  vem  se  acentuando  ao  longo  da  sua  

aplicação. E não poderia ser diferente, pois o Texto de 1988 está impregnado  

de  um espírito  geral  de  priorização  de  direitos  e  garantias  ante  o  Poder  

Público. Uma das decorrências desse espírito encontra-se na indicação de mais  

parâmetros  para  a  atividade,  mesmo  discricionária  da  Administração,  tais  

como os  princípios  da  moralidade,  da  impessoalidade,  do  devido  processo  

legal, do contraditório e da ampla defesa. (...).

  Os fatores acima apontados, em especial,  a nova força dos princípios, a  

propagação dos direitos e garantias fundamentais, a crescente consciência dos  

direitos na população, levam ao aumento progressivo da demanda por justiça  

ante atos ou omissões da Administração. O controle jurisdicional não pode  

realizar-se alheio a estes fatores e alheio a desmandos dos agentes públicos.  

Há momentos em que inexiste separação entre Executivo e Legislativo, à vista  

7

  MEDAUAR,  Odete.  Parâmetros  de  Controle  da  Discricionariedade.  In:  GARCIA, 
Emerson (Coord.). Discricionariedade Administrativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 88-89.
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de maiorias forjadas por escambos de todo tipo; muitos parlamentares deixam 

de ser os representantes do povo para assumir o papel de representantes ou  

marionetes do Executivo. Então, o povo só pode contar com o Judiciário para  

proteger seus direitos individuais, coletivos ou difusos”.

Ora,  é  basilar  no  sistema  constitucional  brasileiro,  como  em  qualquer 

democracia moderna, à luz do sistema dos freios e contrapesos (checks and balances) que o 

Judiciário exerce controle de legalidade sobre os atos do Poder Executivo, cumprindo sua 

missão constitucional. Então, quando um Juiz determina uma anulação de uma licitação, a 

reintegração de um servidor público, reconhece justa causa para uma rescisão contratual ou 

anula um contrato ou, agindo no controle positivo, ordena a realização de uma prestação 

que implique em despesas, mas que tenha por fim garantir um direito fundamental (garantir 

o transporte escolar, o fornecimento de medicamentos, etc.), não se quer dizer que esteja 

administrando, mas sim garantindo o império da Lei e dos direitos, individuais ou coletivos, 

que foram violados.

A  prestação  de  segurança  pública  como  pleiteado  na  ação  de  origem  é 

conseqüência do controle de legalidade e não o fim da atividade do Judiciário e ocorrerá 

porque indissociável do controle para preservar a ordem jurídica. Desnecessário, portanto, 

alongar a discussão. Já está patente que a separação de poderes e a discricionariedade 

administrativa não podem servir de argumentos retóricos para impedir, em tese, o pedido de 

controle de omissões inconstitucionais ou ilícitas da Administração Público.

 No  âmbito  da  jurisprudência  do  SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL,  como  já 

citado acima sucintamente, o tema já foi objeto de julgamento, destacando-se deste cenário 

a  decisão  abaixo  proferida  pelo  MIN.  CELSO DE MELLO (com  a  completude  argumentativa 

inerente às decisões de tal magistrado):

“ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A QUESTÃO 

DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO 

PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 

QUANDO  CONFIGURADA  HIPÓTESE  DE ABUSIVIDADE  GOVERNAMENTAL. 

DIMENSÃO  POLÍTICA  DA  JURISDIÇÃO  CONSTITUCIONAL  ATRIBUÍDA  AO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À 
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EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER 

RELATIVO  DA  LIBERDADE  DE CONFORMAÇÃO  DO  LEGISLADOR. 

CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA "RESERVA DO POSSÍVEL". 

NECESSIDADE  DE PRESERVAÇÃO,  EM  FAVOR  DOS INDIVÍDUOS,  DA 

INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO 

‘MÍNIMO  EXISTENCIAL’.  VIABILIDADE  INSTRUMENTAL  DA  ARGÜIÇÃO  DE 

DESCUMPRIMENTO  NO  PROCESSO  DE CONCRETIZAÇÃO  DAS  LIBERDADES 

POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS  DE SEGUNDA GERAÇÃO).  (STF – 

ADPF 45-9/DF – Rel. Min. Celso de Mello – j. em 29/04/2004 – publicada no 

DJ 04/05/2004 PP-00012 - DESTACAMOS)

Mesmo que não seja em casos idênticos, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça 

vem sustentando a possibilidade jurídica do pedido em casos em envolvem omissões ilícitas, 

afastando  os  óbices  argüidos  no  acórdão  guerreado.  Eis  alguns   exemplos:  REsp 

811.608/RS,  Rel.  Ministro   LUIZ  FUX,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  15.05.2007,  DJ 

04.06.2007 p. 314;  REsp 753.565/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em  27.03.2007,  DJ  28.05.2007  p.  290);  REsp  575.998/MG,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 07.10.2004, DJ 16.11.2004 p. 191;  REsp 485.969/SP, Rel. 

Ministro  JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23.08.2006, DJ 11.09.2006 p. 220; 

REsp  790.175/SP,  Rel.  Ministro   JOSÉ  DELGADO,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro   LUIZ  FUX, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 05.12.2006, DJ 12.02.2007 p. 249.

III.5 – DO CONTROLE JUDICIAL DAS OMISSÕES DO PODER PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE 

ADMINISTRATIVA PARA VIOLAR PRINCÍPIOS E REGRAS CONSTITUCIONAIS- ENTENDIMENTO DO PRÓPRIO TJRN

O administrador público está vinculado às regras e princípios constitucionais, 

bem como  às  normas  infraconstitucionais,  para  a  implementação  das  políticas  públicas 

relativas à ordem social constitucional, inclusive de segurança pública. Assim, não tem o 

administrador  discricionariedade  para  deliberar  sobre  a  oportunidade  e  conveniência  da 

implementação de uma polícia de segurança pública eficiente, pois tal já restou deliberado 

pelo próprio constituinte originário e pelo legislador ordinário que produziu as normas de 

integração.
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Não  existe  espaço  para  que  o  administrador  avalie  a  oportunidade  e 

conveniência de cumprir ou não aquilo que está expressamente determinado na Constituição 

Federal, na Constituição Estadual e nas leis federais e estaduais, pois não são atos sujeitos à 

discricionariedade administrativa, mas sim atos administrativos inteiramente vinculados, de 

observância incondicional.

Conclui-se, portanto, que na seara da segurança pública, no que diz respeito 

às atividades da Polícia Civil, a atuação do administrador é vinculada, não podendo, pois, se 

valer  da  discricionariedade  para  desviar  de  função  policiais  nem  tampouco  empregar 

recursos  e  equipamentos  da  referida  instituição  em finalidade  diversa  daquelas  legal  e 

constitucionalmente previstas, que são, exclusivamente, a investigação de infrações penais e 

atividades de polícia judiciária.

A  finalidade  do  ato  administrativo  deve  sempre  ser  a  que  decorre  da  lei. 

Assim, pela doutrina do desvio de poder, é permitido ao Poder Judiciário a invalidação do ato 

administrativo  por  vício  de  finalidade,  obrigando  a  administração,  por  conseguinte,  a 

adequar sua atuação ao ordenamento jurídico.

Por  diversas  vezes  o  Egrégio  TJRN  admitiu  o  processamento  e  inclusive 

manteve decisões que implicaram em prestações positivas em desfavor da Fazenda Pública. 

Muitos já foram os casos em que o Judiciário Estadual já determinou – coletivamente – a 

garantia  de  direitos  violados.  Aliás,  de  longa  data  se  destaca  o  TJRN  no  controle  de 

legalidade dos atos administrativos do Poder Público,  através de acórdãos magistrais  da 

lavra do  DES.  SEABRA FAGUNDES,  dentre outros,  homens que em plena época de Estado de 

exceção – era Vargas - deixaram seus nomes na história.

 No anos 40, o então Desembargador SEABRA FAGUNDES, componente do Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Norte, foi  o Relator da Apelação Cível n.º 1.422, deixando 

explícito na Ementa:

“O ATO QUE, ENCONBRINDO FINS DE INTERESSE PÚBLICO, DEIXA À MOSTRA  

FINALIDADES  PESSOAIS,  PODERÁ  CAIR  NA  APRECIAÇÃO  DO  PODER 

JUDICIÁRIO, NÃO OBSTANTE ORIGINÁRIO DO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA 
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LIVRE

O  FIM  LEGAL  DOS  ATOS  DA  ADMINISTRAÇÃO  PODE  VIR  EXPRESSO  OU  

APENAS SUBTENDIDO NA LEI.”

“O DIREITO QUE RESULTA, NÃO DA LETRA DA LEI, MAS DO SEU ESPÍRITO,  

EXSURGINDO IMPLICITAMENTE DO TEXTO...”

Perceba – Douto Julgador - a acuidade e, mesmo após mais de 60 anos, a 

atualidade do texto de SEABRA FAGUNDES, numa época em que reinava, no mundo jurídico, sem 

quase nenhuma contestação, o positivismo jurídico, o apego rabular à legalidade estrita. 

Sem dúvida, o pensamento de SEABRA FAGUNDES sobre tal tema, e também outros, do Direito 

Administrativo  abalou,  fortemente  os  fundamentos  das  convicções  então  vigentes  e 

continua,  influenciou  novas  posições  doutrinárias  e  ainda  hoje  mostra  uma  atualidade 

fundamental. VICTOR NUNES LEAL vale-se das lições de SEABRA FAGUNDES para abordar o tema em 

sua obra “Problemas de direito público”. Após referir-se à lição de FRITZ FLEINER, mencionada 

no voto de SEABRA, NUNES LEAL afirma: 

“Conseguintemente, qualquer que seja sua extensão, desde que exista uma 

zona livre na qual a administração, por si mesma, deva escolher, entre as  

várias  possibilidades  de  solução,  aquela  que  melhor  responda,  no  caso  

concreto,  à  intenção  da  lei  aí  encontramos  um campo  de  ação  do  poder  

discricionário.  O  Poder  Discricionário  move-se,  portanto,  por  definição,  em  

uma  zona  livre,  privativa  da  administração,  o  que  exclui,  sob  pena  de  

contradição nos próprios termos, a possibilidade de revisão por parte do Poder  

Judiciário.  Desde  que,  nesta  zona  livre,  ao  critério  da  administração  se  

pudesse sobrepor outro critério (a saber do judiciário), então já não teríamos  

uma zona livre, nem se poderia mais falar de poder discricional.

Não resta dúvida porém, que a demarcação dessa zona livre é, em si mesma,  

uma  questão  jurídica,  suscetível  de  apreciação  jurisdicional.  Não  é  à  

administração mas ao judiciário que compete a tarefa de verificar os limites do  

poder  discricionário,  em  virtude  da  faculdade  que  possui,  em  nosso  

ordenamento constitucional de interpretar, final e conclusivamente, o direito  

positivo.”
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Na atualidade é fato amplamente conhecido, sobretudo após a Constituição de 

1988, que o tema da discricionariedade sofreu grande mudança, tanto na doutrina, quanto 

na jurisprudência. Acerca da evolução desse controle, também tem registrado a doutrina:

“Começa a surgir no direito brasileiro forte tendência no sentido de limitar-se 
ainda mais a discricionariedade administrativa, de modo a ampliar-se o 
controle judicial.”
 (MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO8)

É importante reiterar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, sensível 

à  evolução  do  controle  judicial  dos  atos  administrativos,  representada pela  Constituição 

Federal  de 1988 e pela necessidade de conferir  efetividade aos seus comandos,  tem se 

pronunciado:

STJ:  “ADMINISTRATIVO  E  PROCESSO  CIVIL  –  AÇÃO  CIVIL  

PÚBLICA  –  ATO  ADMINISTRATIVO  DISCRICIONÁRIO:  NOVA 

VISÃO.

1. Na atualidade, o império da lei e o seu controle, a cargo do 

Judiciário,  autoriza  que  se  examinem,  inclusive,  as  razões  de  

conveniência e oportunidade do administrador.”

(RESP  493.811/SP  –  Rel.ª  Min.ª  Eliana  Calmon  –  2.ª  Turma  -  DJU  de 

15/03/2004, pág. 236).

E altamente sensível a tal evolução – da qual, aliás, o TJRN foi visionário e 

pioneiro  através  do  DES.  SEABRA FAGUNDES –  a  composição  atual  da  Corte admite 

cotidianamente o conhecimento  e  controle  de legalidade de ações e omissões do Poder 

Público através de ações civis públicas. Neste sentido:

TJRN: “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO 

PÚBLICO. TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS. PERMISSÃO ANTERIOR À 

CF/88  E  À  LEI  Nº  8.987/95.  ATO  JURÍDICO  PERFEITO.  PRORROGAÇÃO.  

INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. EXPLORAÇÃO DE 

8

 In Direito Administrativo, Ed. Atlas, 12a. edição, pág. 203.
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SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO. LICITAÇÃO. APLICABILIDADE 

DO  CAPUT  DO  ART.  175,  DA  CARTA  MAGNA.  CONHECIMENTO  E 

IMPROVIMENTO  DA  REMESSA  NECESSÁRIA,  DO  RECURSO VOLUNTÁRIO  E  

DOS ADESIVOS.  I  -  O  Ministério Público Estadual  é  legitimado para 

propor a presente ação civil pública, consoante disposição dos arts.  

127 e 129, III, da Carta Magna, c/c o art. 25, IV, da Lei nº 8.625/93 e  

Lei nº 7.347/85. II - In casu, a impossibilidade jurídica do pedido não 

ocorre. É que a possibilidade jurídica do pedido entende-se como a  

admissibilidade da pretensão do titular do direito perante a legislação 

em vigor, ou seja, previsão ou ausência da vedação, no ordenamento  

jurídico, do que se postula na causa. III - Suprimida, na forma legal, a  

omissão de citação de uma das empresas litisconsortes, a fim de integrar a  

lide, não se vislumbra a pertinência dessa argumentação. IV - Inexiste óbice 

legal  à  prorrogação  de  contrato  de  permissão  anterior  a  CF/88  e  a  Lei  

8.987/95,  em  face  ao  princípio  constitucional  do  direito  adquirido  e  ao  

comando emanado do art. 42 da Lei de Licitações:As concessões de serviços  

públicos outorgados anteriormente à entrada em vigor desta lei, consideram-

se  válidos  pelo  prazo  fixado  no  contrato  ou ato  de  outorga,  observado  o 

disposto no artigo 43 desta Lei. V - Deve-se também observar os princípios da  

continuidade de serviço público essencial e da equação econômica-financeira.  

O princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato transcende à sua  

definição no direito positivo. VI - Consoante comando do caput do art. 175, da  

Carta Magna, se impõe a abertura de processo de licitação pela administração  

pública para exploração de serviço público. VII - Viabilidade de licitação após 

minucioso estudo.” (TJRN – Apelação Cível n.º 2002.000572-5 – 2ª. Câmara 

Cível j. em 06/06/2003 – Rel. Des. João Rebouças, à época Juiz Convocado – 

DJ de 01/07/2003 - destacamos).

TJRN:  “PROCESSUAL  CIVIL E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E 

APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINARES  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA  E  DA  

COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. REJEIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE 

COLETIVO E  DIFUSO.  ART.  196,  CF.  ART.  22  DA LEI  8.078/90.  SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE. REPASSE DE VERBAS A HOSPITAL. SERVIÇO ESSENCIAL.  

OBRIGAÇÃO DO  PODER  PÚBLICO.  SENTENÇA  QUE  SE  CONFIRMA  .  I  -  A  
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alegação de que a sentença seria nula, ante o fato de que o Promotor de 

Justiça que promoveu a  Ação Civil Pública funcionou como custus legis, não 

subiste, uma vez que, quando instado a se manifestar,  declinou de opinar  

sobre  o  mérito  da  demanda,  justamente  por  entender  que  não  havia  

obrigatoriedade de intervenção do Parquet quando o mesmo já figura como  

autor  da  demanda.  II  -  Incabível  a  assertiva  de  que  a  multa  imposta  na 

sentença contraria o art. 34, VI, CF, visto que essa sanção não foi cominada  

ao  ente  público,  mas  ao  Secretário  de  Saúde.  III  -  É  dever  do  Estado  

concretizar  o  direito à  saúde,  com medidas  de  cunho preventivo,  como o 

fornecimento  de  medicamentos,  o  atendimento  hospitalar  e  ambulatorial,  

dentre tantos outros, por se tratar de serviço essencial, cuja obrigação advém 

do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor . IV - O regular e adequado 

funcionamento do serviço público, com todos os recursos necessários  

à consecução dos fins a que se destina, é   direito   difuso da sociedade,   

sendo a saúde um   direito   de todos e dever do Estado, assegurado no   

art. 196 da Constituição Federal. V - Sendo um dos legitimados para a  

Ação     Civil     Pública  , agiu com acerto o Ministério Público ao intentar tal   

ação, diante da situação de penúria por que passa a saúde pública. VI 

- Remessa oficial e apelação conhecidas e improvidas.”

(TJRN – Apelação Cível n.º 2002.001145-8 – Rel. Des. Rafael Godeiro – 2ª. 

Câmara Cível – DJ de 16/07/2003).

Portanto,  também  a  Corte  de  Justiça  Estadual  possui  vasto  repertório 

jurisprudencial favorável ao pedido desta ação.

Destaque-se, outrossim, o precedente criado por meio da Ação Civil Pública – 

Proc. Nº 0000662-28.2008.8.20.0138 da Comarca de Cruzeta, em que a Exma. Juíza de 

Direito daquele Juízo, Sra. Cinthia Cibele Diniz de Medeiros, proferiu sentença determinando 

obrigação de fazer por parte do Estado do Rio Grande do Norte no sentido de que fosse 

designado  um  “Delegado  da  Polícia  Civil  para  atuar  exclusivamente  naquela  Comarca,  

enquanto não provido esse cargo definitivamente com a posse de delegado aprovado no  

último cocncurso para atuar na unidades policiais desta Comarca”.
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IV– DOS PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS – NECESSIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL 

DE URGÊNCIA

A  conduta  ilícita  do  Estado-réu,  impedindo  o  funcionamento  adequado  do 

serviço público da Polícia Civil, causa prejuízos irreparáveis à segurança pública, que é o 

bem jurídico que se pretende tutelar na presente ação civil pública.

Nesse contexto, o resultado é que a Polícia Civil já não investiga a maioria das 

infrações penais que lhe compete apurar nem pratica as atividades de polícia judiciária a que 

está constitucionalmente obrigada, principalmente no interior do Estado. 

A  Lei  da Ação Civil  Pública,  em seu art.  12,  alude à possibilidade do juiz 

conceder  medida  liminar,  com ou  sem justificação  prévia,  notadamente  quando  houver 

fundado receio de lesão grave e de difícil reparação. Igualmente, o art. 461 do Código de 

Processo Civil (com as alterações da Lei nº 10.444/2002), também aplicável à ação civil 

pública (art. 19 da LACP), autoriza o magistrado a conceder tutela específica em ação que 

tenha por objeto o cumprimento de fazer ou não fazer, como é o caso vertente.

O  Judiciário  é,  na  presente  hipótese,  o  único  meio  de  correção  de  uma 

ilegalidade e de sua provável reiteração, não podendo o processo servir como meio para 

postergação de atos ilícitos e claramente afrontosos à ordem jurídica, especialmente quando 

o Juiz dispõe de mecanismos (como a concessão de liminar) para sanar de FORMA EFICAZ e 

RÁPIDA a ilegalidade.

Diante dos argumentos apresentados, conclui-se que a grave situação precária 

em que se encontra a população desta Comarca não pode perdurar indefinidamente, sob 

pena  de  se  tornar  um problema  crônico  de  proporções  e  conseqüências  gravíssimas  e 

imprevisíveis. O dano renova-se dia-a-dia. 
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Os  requisitos  exigidos  para  a  concessão  da  liminar  são  a  relevância  da 

fundamentação da demanda, ou seja, o fumus boni iuris, e o justificado receio de ineficácia 

do  provimento  final  ou o  fundado receio  de  lesão  grave  e  de  difícil  reparação,  que  se 

caracteriza  como  o  periculum  in  mora.  Pela  argumentação  acima  exposta,  entendemos 

satisfeitos ambos os requisitos, vez que a ação está embasada no direito fundamental difuso 

à segurança pública e na essencialidade do serviço público,  ao passo que o provimento 

jurisdicional  buscado  é  da  máxima  urgência,  pois  visa  a  garantir  a  continuidade  e 

normalidade da prestação dos serviços policiais, os quais não podem aguardar a prestação 

jurisdicional definitiva.

Note-se  que  cada  investigação  policial  que  não  é  feita,  ou  o  é  de  forma 

incompleta ou inadequada, os vestígios e provas desaparecem e o objeto perece, torna-se 

irrecuperável,  inclusive  porque  outros  crimes  são  praticados  e  demandam  novas 

providências.  Exsurgem,  pois,  os  requisitos  indispensáveis  à  concessão  da  liminar 

pretendida,  vez  que  há  efetivo  perigo  na demora (periculum in mora)  do  provimento 

jurisdicional, além da existência, não só da fumaça (fumus boni iuris), mas também pelo 

aspecto  da  existência  de  violação  expressa,  por  parte  do  ente  público  requerido,  dos 

preceitos constitucionais e legais aplicáveis à área de segurança pública, destacando-se os 

princípios e normas da Constituição Federal, da Constituição Estadual e de toda a legislação 

estadual acima referida, em especial a Lei Complementar Estadual nº 207/2004.

V – PEDIDOS

Ante  todo  o  exposto,  requer  o  Ministério  Público,  EM  CARÁTER  DE 

URGÊNCIA,  a  intimação  do  demandado,  na  forma  do  art.  2º  da  Lei  nº  8.437,  de 

30/06/1992, a fim de que, querendo, se manifeste no prazo de 72 horas, e, logo após, a 

concessão de MEDIDA LIMINAR para determinar:

a)  obrigação  de  fazer  por  parte  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  para  que 

designe,  no prazo de 48h,  para a  Delegacia  de  Pedro Velho,  pelo  menos,  dois 

agentes de polícia civil e um escrivão, a fim de que atuem na Delegacia de forma 

exclusiva  e  permanente  e  que  entrem  em  exercício  imediatamente,  já  que, 
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atualmente, existe apenas um único servidor estadual cedido, não integrante, portanto, do 

quadro da Polícia Civil;

b)  a fixação  de multa  diária  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  para  o  caso  de 

descumprimento  (parcial  ou  total)  do  provimento  jurisdicional  liminar,  a  ser 

imposta  pessoalmente  ao  Secretário  de  Estado  da  Segurança  Pública  e  Defesa 

Social e ao Delegado Geral de Polícia, pugnando, para tanto, pela intimação pessoal dos 

respectivos titulares da decisão liminar, a fim de que adotem as providências pertinentes, 

nos endereços funcionais localizados no Centro Administrativo do Governo do Estado, Bairro 

de Lagoa Nova e na Av. Interventor Mário Câmara, 2550, Cidade da Esperança, Natal/RN, 

respectivamente.

No  mérito,  requer  a  PROCEDÊNCIA  da  presente  Ação  Civil  Pública  para 

condenar o demandado em:

a) obrigação de fazer por parte do Estado do Rio Grande do Norte para que mantenha em 

funcionamento nesta Comarca de Pedro Velho, de forma permanente, uma equipe de Polícia 

Civil composta de Delegado de Polícia, agentes e escrivão, na forma da Lei Complementar 

Estadual n.º 270/2004 (e suas alterações posteriores), a fim de que a mesma atue de forma 

exclusiva e permanente, para exercer suas atribuições constitucionais de Polícia Judiciária;

b) obrigação de não fazer por parte do Estado do Rio Grande do Norte, no sentido de se 

abster de designar o Delegado de Polícia indicado para atuar na delegacia de polícia dessa 

Comarca, para cumular suas funções com outras delegacias municipais não integrantes da 

mesma,  cabendo  essa  cumulação  em  situações  esporádicas  (férias,  licenças  de  outros 

Delegados);

c) a fixação multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento 

(parcial  ou total)  da  sentença de mérito,  a  ser  imposta  pessoalmente  ao  Secretário  de 

Estado da Segurança Pública e Defesa Social e ao Delegado Geral de Polícia, requerendo, 

para tanto, a intimação pessoal dos respectivos titulares da sentença, a fim de que adotem 
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as providências pertinentes, nos endereços funcionais localizados no Centro Administrativo 

do Governo do Estado, Bairro de Lagoa Nova e na Av. Interventor Mário Câmara, 2550, 

Cidade da Esperança, Natal/RN, respectivamente.

Por fim, requer a citação do réu para, querendo, contestar a presente 

ação e, ao final, sua condenação nas custas.

Protesta  provar  o  alegado  por  todos  os  meios  de  prova  em  direito 

admitidos, especialmente documental e testemunhal. 

Ação isenta de custas e emolumentos, na forma do art. 141, §2.º da Lei 

8.069/90. Não obstante, dá-se à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pedro Velho/RN, 23 de agosto de 2011.

DANIELLI CHRISTINE DE OLIVEIRA GOMES PEREIRA

PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA
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