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ITENS AVALIADOS Pontos 

Conteúdo 

1) Natureza jurídica do controle externo da atividade policial pelo Ministério 
Público: poder-dever institucional e constitucional do Ministério Público;  
 

1,0 

2) Fundamentos constitucionais e infraconstitucionais do controle externo da 
atividade policial pelo Ministério Público: arts. 127, caput,  129, incisos I, II e VII, da 
CF/88; arts. 5º, II, 16º do CPP; arts.  3º, 9º e 10º  da Lei Complementar n. 75/93; 
 

1,0 

3) Crítica doutrinária à expressão “controle externo da atividade policial”: 
expressão genérica, que não especifica quais polícias e  atividades policiais estão 
sujeitas ao controle externo; não esclarece, através de regras mínimas,  o que 
consiste esse controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, podendo 
ensejar regulamentação contraditória sobre o tema  pelos diversos Ministérios 
Públicos através de suas respectivas leis orgânicas;   
 

2,0 

4) Objetivos do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público: 
aprimoramento da atividade policial, com ênfase na legalidade, probidade e respeito 
aos direitos e garantias fundamentais do cidadão; indisponibilidade da persecução 
penal, a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio 
público;  o respeito aos fundamentos do Estado Democrático de Direito (sistema de 
freios e contrapesos) e à competência dos órgãos incumbidos da segurança pública. 
(art. 3º da Lei Complementar n. 75/93); 
 

2.0 

5) Polícias sujeitas ao controle externo pelo Ministério Público: todas as polícias 
relacionadas no art. 144 da CF/88, sejam elas preventivas ou repressivas/judiciárias; 
 

2,0 

6) Atividades policiais sujeitas ao controle externo pelo Ministério Público: 
atividades-fim e atividades-meio essencialmente ligadas à eficiente execução das 
atividades-fim;  
 

2,0 

7) Modalidades de controle externo pelo Ministério Público:  
Controle preventivo; Controle repressivo; Controle ordinário; Controle extraordinário; 
Controle difuso; Controle concentrado; 
obs: o candidato deverá ter citado um exemplo válido para cada modalidade;   
 

6,0 

8) Formas de exercício do controle externo:  através de medidas judiciais e 
medidas extrajudiciais (art. 9º da Lei Complementar n. 75/93)  
obs: o candidato deverá ter citado um exemplo válido para cada modalidade. 
 

2,0 

Somatório 
18,0 

Estrutura 

Sequência lógica 0,2 

Estrutura de parágrafos 0,2 

Períodos e orações 0,2 

Concisão e clareza 0,2 

Adequação da linguagem 0,2 

Ortografia 0,2 

Pontuação 0,2 

Concordância e regência 0,2 

Colocação pronominal 0,2 

Estética 0,2 

Somatório 
2,0 

Somatório total 20,0 

 


