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RESUMO 

 



 

 

SÉRGIO, Félix Alan Ferreira. Ciclo Completo de Polícia: instrumento de defesa dos 
Direitos Humanos sob o paradigma do Estado Democrático de Direito. 2014. 69 p. 
Monografia (Curso de Especialização em Segurança Pública e Direitos Humanos), 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Núcleo de Cidadania e Direitos 
Humanos – UFPB, João Pessoa-PB. 
 
Este trabalho monográfico apresenta o Ciclo Completo de Polícia: instrumento de 
defesa dos Direitos Humanos. Nessa senda, propõe a implantação do Ciclo Completo 
de Polícia como instrumento de ampliação do sistema de Defesa Social para proteção 
dos Direitos Humanos. Para tanto, examinou-se os conceitos de poder de polícia, de 
segurança pública, de Estado Democrático de Direito. E a atuação dos órgãos de 
segurança pública em consonância com os Direitos Humanos. Além disso, tangencia 
uma abordagem política e sociológica para relatar a atual situação da segurança 
pública no combate ao crime que assola o Brasil. Foi utilizado o método sistêmico de 
abordagem, haja vista seu esteio teórico fundamentar-se em normas constitucionais 
e outras leis correlatas ao tema, obedecendo a uma lógica organizada. O método de 
procedimento foi por meio de pesquisa bibliográfica, uma vez que foram estudados 
conceitos já publicados por autores que se esforçam por aprimorar conhecimentos 
científicos em favor da segurança pública. Tudo isso, na busca por novos horizontes, 
para que seja possível a compreensão da relevância do assunto, mudanças no modo 
de atuação da polícia, bem como a criação de uma polícia que preserve a dignidade 
da pessoa humana, mas seja forte o bastante para neutralizar efetivamente as 
condutas criminosas com o uso seletivo da força e, com isso, garantir a promoção dos 
Direitos Humanos e dos Direitos Constitucionais assegurados sob o paradigma do 
Estado Democrático brasileiro. 
 
Palavras-chave: Poder de polícia, Uso da força, Segurança Pública, Direitos 
Humanos, Ciclo Completo de Polícia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 



 

 

SÉRGIO, Félix Alan Ferreira. The Complete Circle of Police: instrument of Human 
Rights defense according to Democratic State. 2014. 69 p. Monographic Paper 
(Specialization in Public Safety and Human Rights) Human Science Center, 
Languages and Arts, Citizenship and Human Rights Field – UFPB, João Pessoa-PB. 
 
This academic paper presents The Complete Circle of Police: instrument of Human 
Rights defense. It proposes the creation of The Complete Circle of Police as an 
instrument of implementation of the Social Defense System for Human Rights 
protection. To do so, this work examined the conception of police’s power, public 
safety, and the Democratic State. It also pays attention to the public safety department 
taking into consideration the Human Rights. Using a political and sociological 
approach, it aims to expose the current public safety situation on the fight against the 
crime which takes over Brazil. It was used a systemic method of approach, because 
this research is based on constitutional regulations and others specific laws related to 
the subject, following a specific organization. To support this academic paper, a 
bibliographic research was conducted, once this paper studies subjects that were 
published previously by others authors who were interested in Public Safety. What is 
presented here is a tentative to visualize new horizons, and to make possible a broader 
comprehension about the subject, and it is also a suggestion to change the way the 
police acts, trying to present a new police that will be able to preserve the dignity of the 
human being, but that will be also strong enough to neutralize effectively the criminals 
by using force, granting to everyone the Human Rights and also the Constitute Rights 
presented asserted by Brazilian Democratic State. 
 
Keywords: Power of Police; The using of power; Public Safety; Human Rights, The 
Complete Circle of Police. 
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  INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho monográfico tem como objeto estudar a viabilidade da 

implantação do Ciclo Completo de Polícia, ou seja, a Polícia Única, no âmbito dos 

Estados, Distrito Federal e Territórios – com a criação de um aparato policial para 

exercer as funções de polícia administrativa e judiciária, como também a extinção da 

Polícia Rodoviária Federal. 

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 adotou o Ciclo 

Incompleto de Polícia, ed est, que são incumbidos a órgãos distintos a missão de 

policiamento ostensivo e a investigação das infrações penais. São instituições 

autônomas entre si, com suas respectivas áreas de atuação. Contudo, deveriam ser 

integradas na manutenção da ordem pública e na defesa do Estado Democrático de 

Direito. Essa diversidade de organizações policiais deveria coibir qualquer ofensa à 

ordem pública e à manutenção da paz, bem como as infrações penais contra as 

pessoas e o patrimônio destas. Entrementes, tem-se cenário adverso. 

Apesar das transformações políticas ocorridas com a “derrocada” da ditadura 

militar no Brasil (1964 a 1985) e o começo da redemocratização em 1988, práticas 

outrora utilizadas no Estado de exceção não deveriam ser mais aplicadas em desfavor 

das pessoas, principalmente, dos segmentos mais pobres da nossa sociedade. Dentre 

aquelas, o despreparo e a violência policial contra o cidadão comum ainda persistem. 

Com isso, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 ser conhecida 

como a “Constituição Cidadã” legalizou/legitimou a força repressiva herdada do 

regime militar que assolou os Direitos Humanos no período de 1964 a 1985, repetindo 

o Ciclo Incompleto de Polícia adotado pelo regime ditatorial, principalmente pelo o fato 

de se ter uma Polícia MILITAR forjada para guerrear em desfavor dos direitos 

elementares do cidadão comum, subordinada parcialmente ao Exército brasileiro. 

Desse modo, a pesquisa pode ser relevante, visto que visa compreender as 

incongruências do modelo de segurança pública adotado pela Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 e a realidade dos modus operandi dos órgãos 

de segurança pública encarregados constitucionalmente de combater a criminalidade 

e garantir as pessoas os direitos fundamentais consagrados em nossa “Carta Magna” 

e promoção dos Direito Humanos. 

Destarte, devido aos altos índices de violência e da ineficiência do combate ao 

crime, faz-se necessário debater a possível implantação de um novo modelo de 
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segurança pública em que a instituição policial exerça o Ciclo Completo de Polícia. 

Em decorrência destes problemas, o Estado brasileiro enfrenta o desafio de 

reestruturar as forças policiais. Isso porque o processo cognitivo de formação da 

atividade policial cria condições favoráveis para institucionalização de condutas 

ultrapassadas que persistem nas polícias brasileiras, como a tortura, a formação dos 

grupos de extermínios se tem o cidadão, o inimigo a ser combatido. 

Mensurando a violência que assola o Brasil e a deficiência dos órgãos de 

Segurança Pública em combater a criminalidade, faz-se a seguinte indagação: avaliar 

o Ciclo Completo de Polícia, criando, assim, uma força policial única no âmbito dos 

Estados, Distrito Federal e Territórios, seja esta Civil ou Militar, seria uma alternativa 

viável para garantir os Direitos e Garantias Fundamentais da “Constituição Cidadã” de 

1988, como também a proteção Direitos Humanos? 

Em relação ao método de abordagem, utilizamos o sistêmico, pois é o que se 

fez mais pertinente uma vez que se busca enfatizar as normas constitucionais do 

ordenamento jurídico e a garantia da preservação dos Direitos Humanos, que reúne 

elementos em um conjunto que visa obedecer a lógica organizada, ed est, com ideias, 

teorias, objetos, além de outras leis correlacionadas ao tema.  

Quanto ao procedimento técnico, adotamos a pesquisa bibliográfica e 

documental, que teve por objetivo analisar conceitos a respeito da temática, já 

publicados por autores que discorreram sobre a legislação pátria que dá fulcro ao 

Sistema Nacional de Segurança Pública, que visa conhecer a abordagem do Ciclo 

Completo de Polícia em decorrência do fragilizado modelo de segurança público 

vigente em nosso ordenamento jurídico. A pesquisa bibliográfica será realizada em 

sítios que publicam textos acerca de segurança pública, em doutrinas e na legislação 

pátria que dá esteio ao modelo vigente de segurança pública. Já a pesquisa 

documental está em materiais que ainda não passaram por uma análise analítica. 

A pesquisa tem como objetivo possibilitar a aproximação com modelo de 

segurança pública adotado em países desenvolvidos que garante às pessoas a 

preservação dos Direitos Humanos. 

A Monografia está organizada em três capítulos. No primeiro, há uma 

abordagem sobre a Segurança Pública: antecedentes históricos e bases conceituais.  

O segundo capítulo contempla o atual Sistema Nacional de Segurança Pública, 

dando ênfase às instituições que compõem a segurança pública brasileira e à atuação 

da guarda municipal. 
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Já o terceiro capítulo traça considerações acerca da implantação de uma força 

policial moderna (Ciclo Completo de Polícia), consoante com os princípios 

constitucionais do Estado democrático de direito, focalizando a implantação definitiva 

para se construir uma polícia voltada para a defesa incontestável dos Direitos 

Humanos. 

Destaca-se, por fim, que a relevância deste tema aduz apontamentos e 

conclusões plausíveis para se dimensionar um novo modelo de segurança pública, 

apresentando soluções e opiniões relevantes, de modo a possibilitar um panorama 

que venha concretizar a criação de uma força policial que exerça o Ciclo Completo de 

Polícia, com exclusividade, em determinado território, voltada para garantia dos 

Direitos Humanos, como também a manutenção do livre exercício dos direitos e 

deveres individuais e coletivos assegurados pela Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 à sociedade brasileira. 
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1 SEGURANÇA PÚBLICA: ANTECEDENTES HISTÓRICOS E BASES 

CONCEITUAIS 

 

1.1. A “origem do Estado”: Ordem ou dominação?  

 

Para compreendermos aquilo que denominamos sociedade necessitamos nos 

debruçar sobre os processos que possibilitaram ao indivíduo o entendimento e o uso 

da razão para que forjasse comunidades, criando e repartindo assim práticas de 

comunicação, seja com o objetivo da reprodução da espécie, seja para se proteger e 

evitar a sua extinção frente aos fenômenos naturais ou aos animais selvagens.  

Com isso, o homem passa a viver em sociedade e transformar o ambiente em 

que vive de acordo com as suas conveniências/necessidades físicas e sociais.1 Desse 

modo, as chamadas comunidades primitivas serão o berço da invenção dos processos 

de busca por ordenamento e justiça social, que por sua vez serão construídos a partir 

da cultura. 

Para responder as demandas por ordem social e, ao mesmo tempo, nascendo 

como estratégia de utilização da dominação do homem sobre a natureza e sobre os 

próprios homens2, têm-se as discussões dos chamados contratualistas que, grosso 

modo, dividiremos em dois grandes grupos, a saber: Hobbes e Locke que discutem a 

natureza selvagem, egoísta e belicosa do homem, e para os quais deveria haver o 

estabelecimento de uma instituição soberana que atuasse como órgão mediador e 

controlador da vida social, pois se deixados livres de disciplina/leis os homens 

entrariam num estado de guerra. Por outro lado, temos Rousseau, para quem o 

homem era visto a partir do ideário do bom selvagem, ed est, o homem era por 

princípio bom e os processos socializadores é que o tornaria competitivo, egoísta.  

Das duas vertentes filosófico-jurídicas nasceram as estratégias do chamado 

                                                 
1 Cf. DA MATTA, Roberto. A antropologia no quadro das ciências. In: _____. Relativizando uma 
Introdução à Antropologia Social. Rio de Janeiro: Rocco, 1987; LARAIA, Roque de Barros. Cultura: 
Um conceito antropológico. 12. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1996. 
2 Cf. ARISTÓTELES. A política. Trad. Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martins Fontes, 2002; LOCKE, 

John. Segundo Tratado sobre o Governo Civil e Outros Escritos: Ensaio sobre a Origem, os 

Limites e os Fins Verdadeiros do Governo Civil. Trad. Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. 

Petrópolis: Vozes, 1994; ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social.  Trad. Lourdes Santos 

Machado. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978; HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Martin Claret, 

2006; e TOCQUEVILLE, Alexis. O Antigo Regime e a Revolução. Trad. Yvonne Jean. Brasília: UNB, 

1979. 
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Estado Absolutista Moderno, que era uma bricolagem da dominação da aristocracia e 

do clero e, que tinha por função social estabelecer a ordem e reproduzi-la com vistas 

a pacificar e acomodar toda e qualquer estranheza frente aos processos de 

hierarquização e estratificação sociais.  

Portanto, seguindo o corolário acima discutido, foi possível que, entre os 

séculos XVI ao XIX, nós tivéssemos, no Ocidente, o nascimento e consolidação do 

paradigma do modo de produção capitalista que trazia em sua esteira as variáveis de 

acumulação primitiva do capital (escravagismo ou servilismo); concorrência (mais 

expansão de mercado e colonialismo); monopolização (formação de cartéis e trustes). 

Nesses paradigmas a invenção e, ao mesmo tempo, o assujeitamento do chamado 

indivíduo discutido pelos clássicos da Sociologia3.  

Nesse sentido, vemos que o homem abdica, ou é constantemente 

arregimentado a sujeitar-se, seja pela coação, persuasão ou punição de suas 

liberdades individuais (logo, vemos a derrocada do primado dos direitos ditos 

inalienáveis, que surgiram a partir da construção do que se denominou: direitos civis; 

sociais e políticos) para viver sob o manto estatal. Desta feita, o estado é quem teria 

em primeira ordem a preocupação/capacidade de gerir o bem comum. Este conceito 

que se arrasta desde o começo da modernidade deveria responder e nortear a 

questão central que se faz ao se abdicar da ação autônoma e do uso da violência em 

detrimento da forma de Estado Absolutista ou Representativo, a pergunta o fez 

Maquiavel (2008), a saber: “qual a razão de ser do Estado?”.4 Maquiavel discute, muito 

sarcasticamente, que os reformuladores/progressistas dirão: “a razão de ser do 

Estado é gerir o bem comum!”.  Contudo, há aparições de formas de resistências, 

vistas pela média consensual vigente, em cada sociedade dada, como a ação de 

alguns indivíduos que insistem em transgredir as regras que o Estado cria e 

apresentam comportamentos nocivos ao bem comum. Desse modo, a criação do 

Estado que se pensava ter sido o antídoto para evitar a condição chamada de guerra 

generalizada, não deu conta do uso estrito da violência, ou mais ainda, não legitimou 

como princípio de justiça social e isonomia o uso da mesma. 

Como podemos ver faz-se necessário que o Estado crie mecanismos para 

                                                 
3 Cf. ARON, Raymond. As Etapas do Pensamento Sociológico. Tradução de Sérgio Bath. São Paulo: 

Ed. Martins Fontes; Brasília: Ed. UNB, 1982. Ver ainda: HUISMAN, Denis: Dicionário dos Filósofos. 

São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
4 Cf. MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. São Paulo: DPL Editora, 2008. 
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coibir comportamentos ditos nocivos ao senso comum e, por conseguinte, que possa 

fazer valer a vontade estatal que tem por finalidade possibilitar a paz duradoura entre 

seus membros. Nessa senda, para o Estado manter a ordem comum, desenvolve uma 

força coercitiva com o fito de fazer valer o cumprimento das normas estabelecidas que 

limitem condutas nocivas aos integrantes desse Estado.  

Destarte, nasce a polícia5 com a função de garantir a convivência social 

pacífica; assim, o Estado monopoliza o uso da força para evitar que o homem em seu 

estado desumano faça uso da força em defesa da honra caprichosa e/ou para saciar 

sua ganância em obter poder e transformar a sociedade em que habita em um campo 

de batalha utilizando-se de todos os meios, pacíficos ou violentos, para garantir suas 

conquistas individuais. 

 

1.2. A “origem da polícia”: Lei e ordem? 

 

O conceito de polícia lato sensu é a instituição estatal que tem a finalidade de 

defender a segurança individual e coletiva das pessoas, evitando a prática de 

infrações penais por meio de ações preventivas, com o objetivo da preservação da 

ordem pública, para evitar danos e/ou perigo a incolumidade física das pessoas e, em 

algum momento a prevenção falhará, com isso faz-se necessário que a polícia adote 

ações repressivas com a função de investigar e identificar a autoria da infração penal 

cometida para que o Estado possa punir o infrator. Desse modo polícia é: 

 
[...] a atividade da administração pública dirigida a concretizar, na 
esfera administrativa, independentemente da sanção penal, as 
limitações que são impostas pela lei à liberdade dos particulares ao 
interesse da conservação da ordem, da segurança geral, da paz social 
e de qualquer outro bem tutelado pelos dispositivos penais. 
(ZANOBINI apud MORAES. 2010, p. 813). 

 

A história discorre que o primeiro exemplo de polícia, data do ano 1.000 AC, no 

Egito, em que tange à origem da função policial, consoante Moraes aduz: 

                                                 
5 “[...] é uma instituição de direito público, destinada a manter e a recobrar, junto à sociedade e na 
medida dos recursos de que dispõe, a paz pública ou a segurança pública individual. Segundo o 
ordenamento jurídico do País, à polícia cabem duas funções: a administrativa (ou de segurança) e a 
judiciária. Com a primeira, de caráter preventivo, ela garante a ordem pública e impede a prática de 
fatos que possam lesar ou pôr fim em perigos os bens individuais ou coletivos; com a segunda, de 
caráter repressivo, após a prática de uma infração penal recolhe elementos que o elucidem para que 
possa ser instaurada a competente ação penal contra os autores do fato.” (MIRABETE, 2006, p. 57). 
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O primeiro exemplo de Polícia que se tem notícia, responsabilizada 
justamente pela vigilância da rua e pelas funções de pretório, milhares 
de anos antes da nossa era, foi a do Egito. Essa nação, antes mesmo 
de existirem Babilônia, Atenas e Roma, estava dividida em 42 regiões 
administrativas, confiadas cada uma a um delegado direto do faraó: o 
monarca, que reunia as funções de magistrado administrativo e judicial 
e era assistido por um chefe de polícia, simultaneamente, juiz de 
instrução, policial e carrasco. (MORAES JÚNIOR, 2011, p. 38). 

 
 

Desde os primórdios das civilizações a função policial se faz presente na vida 

cotidiana da administração pública para o cumprimento das leis e manutenção da 

ordem pública, que são princípios basilares do bem-estar social. Nesse sentido, a 

força policial é fundamental para a sociedade contemporânea, haja vista que o Estado 

surgira, hipoteticamente, para garantir a defesa dos Direitos Humanos6 das pessoas 

e monopolizara o uso da força e proibira a vingança privada. 

Não se pode olvidar que os profissionais de segurança pública são membros 

da sociedade a quem o Estado outorgou deveres com a finalidade de garantir o bem 

comum da coletividade. Nessa senda, Carvalho Filho (2009, p. 17) aduz: 

 
Agentes públicos são todos aqueles que, a qualquer título, executam 
uma função pública como prepostos do Estado. São integrantes dos 
órgãos públicos, cuja vontade é imputada à pessoa jurídica. 
Compõem, portanto, a trilogia fundamental que dá o perfil da 
Administração: órgãos, agentes e funções.  
 

 

No Brasil, a função policial começara desde a colonização dos portugueses7 e, 

com isso, a polícia era organizada por meio de Decretos do Rei de Portugal, dentre 

os quais podemos citar alguns como o Alvará do Rei de Portugal, de 25 de junho de 

1760, que regula a atividade policial e preventiva; logo, com a transferência da família 

                                                 
6 “Por onde, então, começar uma história dos direitos humanos? Isso depende do ponto de vista que 
se adote. Se for uma história filosófica, teremos que recuar a algumas de suas remotas fontes na 
Antiguidade clássica, no mínimo até ao estoicismo grego, lá pelos séculos II ou III antes de Cristo, e a 
Cícero e Diógenes, na antiga Roma. Se for uma história religiosa, é possível encetar a caminhada, pelo 
menos no Ocidente, a partir do Sermão da Montanha - há até indicações nesse rumo no Antigo 
Testamento. Se for uma história política, já podemos iniciar com algumas das nações embutidas 
na Magna Charta Libertatum, que o rei inglês João Sem Terra foi obrigado a acatar em 1215. Ou 
podemos optar por uma história social - melhor dizendo, por um método de estudo que procure 
compreender como, e por quais motivos reais ou dissimulados, as diversas forças sociais interferiram, 
em cada momento, no sentido de impulsionar, retardar ou, de algum modo, modificar o 
desenvolvimento e a efetividade prática dos 'direitos humanos' na sociedade.” (TRINDADE, 2002, p. 
16). 
7 “No Brasil, a função policial surgiu em 1530, quando D. João III outorgou a Martin Afonso de Sousa 
“uma carta régia para estabelecer a administração, promover a justiça e organizar o serviço de ordem 
pública, como melhor entendesse, nas terras que conquistasse [..].” (LUVIZÃO JÚNIOR, 2008, p. 11). 
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real para o Brasil edita-se o Alvará de 10 de maio de 1808 para dar cumprimento as 

normas da legislação penal. 

O Alvará de 10 de maio de 1808 foi o primeiro passo para uniformização e 

centralização da função policial nas mãos da coroa que criou a Intendência Geral de 

Polícia do Brasil, que até então era dependente direta dos donatários.  

Com a promulgação do Código de Processo Penal do Império, a Lei 261 de 3 

de dezembro de 1841 institui nas províncias um Chefe de Polícia e os respectivos 

Delegados, nomeados pelos Presidentes das Províncias ou pelo Imperador. O Chefe 

de Polícia e os Delegados são incumbidos de prevenir os delitos e a manutenção da 

ordem pública. Surgiu assim a Polícia Civil que se originou da Intendência Geral de 

Polícia, com sua função voltada para apurar os delitos.  

 
Assim, no ano de 1842, a Polícia Civil, que se originou da Intendência 
Geral de Polícia, não mais policiava as ruas das cidades, e suas 
atividades eram especificamente voltadas para apuração dos delitos. 
Os delegados podiam requisitar aos respectivos comandantes, o 
reforço policial armado para manter a ordem, para prisão de 
criminosos e outras diligências necessárias. Por esse motivo, as 
polícias civis não tiveram êxito desejado na missão contra o crime 
durante o Império, pois não tinham a determinação e o preparo como 
os militares que atuavam em tempo integral. (LUVIZÃO JÚNIOR, 
2008, p. 16). 

 

 

A Monarquia brasileira, no final da década de 1880, não representava mais os 

interesses da elite brasileira. Com isso, fazia-se imprescindível a implantação de uma 

nova forma de governo. Nesse contexto, um grupo de militares liderados por Marechal 

Deodoro da Fonseca destituiu a Monarquia e assumiu o comando do país, edita o 

Decreto 01, de 15 de novembro de 1889, declarada a República. Em 24 de fevereiro 

de 1891 foi promulgada a nova Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil. Para fortalecimento da República foi necessário usar a força policial para 

combater as pessoas desfavoráveis à Monarquia. Desse modo dispõe que: 

 

Com o fim do Estado Unitário e o estabelecimento da República em 
1889, foi possível o fortalecimento das Unidades da Federação, 
despertando o interesse pelo domínio político nacional. No entanto, foi 
necessária uma força de sustentação, sendo que os Estados de São 
Paulo e Minas Gerais foram pioneiros na organização e militarização 
das polícias brasileiras. 
Campo Sales, quando Presidente do Brasil (1898-1902), sugeriu ao 
então governador de São Paulo, Bernadino de Campos, que criasse 



19 

 

uma força poderosa em seu poder: “Crie uma força poderosa em torno 
de você e essa gente sob um regime rigorosamente militar, será o 
casco poderoso para qualquer eventualidade”, ou seja, preconizava a 
organização de uma polícia capaz de reprimir quaisquer 
manifestações que se opunham ao governo. (LUVIZÃO JÚNIOR, 2008 
17 et. seq.).  

 

 

Nas Constituições Federais de 1934, 1937 e 1946, as Polícias Militares são 

consideradas reservas do Exército, com a incumbência da preservação da ordem nos 

Estados e a segurança interna do país. As Constituições de 1934 e 1946 são 

consideradas democráticas e a de 1937 foi outorgada, esta fruto de um golpe de 

Estado perpetrado por Getúlio Vargas, inspirada no fascismo, de cunho autoritário. 

Entrementes, em relação à função policial nas três Constituições as polícias militares 

são consideradas reservas do Exército brasileiro; é indubitável que essa reserva 

Constitucional é para garantir que as polícias propiciem aos governantes um exército 

interno para combater quem venha se insurgir contra o governo, sendo esta postura 

antagônica em Constituições Democráticas que tem fulcro na defesa das pessoas e 

não do Estado. 

A promulgação da Constituição de 1946 restringiu a atividade da Polícia Militar 

e esta ficou aquartelada. Com isso, a manutenção da ordem pública ficou com as 

polícias e guardas civis existentes. Nesse contexto, o efetivo destas instituições 

aumentou consideravelmente para garantir a manutenção da ordem pública, 

consoante o regime democrático implantado. 

A história política do Brasil tem a participação efetiva das Forças Armadas e, 

sendo assim, mais uma vez os militares, por meio das forças das armas, eclodiram 

com um movimento denominado Revolução Militar de 1964 que encerrou, com um 

golpe de Estado, o governo eleito democraticamente do presidente João Goulart. 

Nesse contexto,  

 
[...] Goulart caiu sem resistência, não acionando seu “dispositivo 
militar”, que supostamente resistiria a iniciativas golpistas da direita. 
Teria tomado com facilidade o Palácio Guanabara, onde estava o 
governador Carlos Larceda, que se defendia precariamente. Poderia 
ter dispersado as tropas de Mourão, através da ação de uns poucos 
aviões bombardeiros. Porém, pretendeu evitar uma “guerra civil”, ou 
apenas avaliou que seria inútil resistir. Saiu do país, mas antes mesmo 
disso perdeu o seu mandato. (FICO, 2004, p. 18).  

 
 

Com a não resistência do Presidente deposto, João Goulart, pelo golpe de 
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Estado, e com uma ação arbitrária dos militares em desfavor de todos que de alguma 

forma fossem contrário ao regime militar que adotara o arrocho salarial, medidas 

econômicas que excluíram boa parte da população, direitos individuais e coletivos 

cessados. Com isso, os opositores ao governo militar foram compelidos a reagir 

também por meio da luta armada. Nesse contexto Ridenti assevera: 

 
A chamada luta armada no Brasil constituiu-se efetivamente no pólo 
mais extremado da resistência à ditadura no final da década de 60. 
Resistência no sentido libertário e não necessariamente institucional, 
subversivo por excelência numa sociedade como a brasileira, com 
classe dominantes de tradição autoritária secular. Uma resistência 
armada contra aqueles que impunham uma ordem que recusava um 
lugar para expressão libertária dos movimentos sociais; [...]. Uma 
resistência armada que não implicava necessariamente a idéia (sic) 
de redemocratização, mas, sobretudo, a de revolução. Talvez seja 
melhor chamar essa luta de resistência de “grande recusa”, na 
expressão de Marcuse, para evitar confusões com a visão 
institucionalizante, que atribui aos grupos guerrilheiros uma 
concepção democrática que eles não tinham. (RIDENTI, 2010, p. 64 
et.. seq.).  

 
 

Desse modo, os militares para manter a nova ordem imposta, por meio da força 

das armas, vislumbram a necessidade de um corpus policial que não discuta as 

ordens e tenha um preparo voltado para guerrear, para combater o inimigo interno do 

país. Com isso, o então Presidente Emílio G. Médici no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 55, item I e o art. 8°, item XVII, letra V, da Constituição Federal vigente, 

por meio do Decreto-Lei Nº 1.072, de dezembro de 1969, os integrantes de Guardas-

Civis foram incorporados nos quadros das Polícias Militares, denominada de Forças 

Públicas. 

Durante a ditadura militar (1964 a 1985) as Polícias Militares ganham força no 

âmbito da segurança pública e passam a executar, com exclusividade, o policiamento 

preventivo, com a finalidade de cumprir as leis. Contudo, os militares das Forças 

Armadas tinham por objetivo combater os grupos guerrilheiros que lutavam contra o 

regime ditatorial imposto e, sendo assim, uma Polícia Militar preparada para guerra é 

o ideal em um Estado de exceção que não respeita os Direitos Humanos8, e as 

                                                 
8 “Pois bem, a compreensão da dignidade suprema da pessoa humana e de seus direitos, no curso da 
História, tem sido, em grande parte, o fruto da dor física e do sofrimento moral. A cada grande surto de 
violência, os homens recuam, horrorizados, à vista da ignomínia que afinal se abre claramente diante 
de seus olhos; e o remorso pelas torturas, as mutilações em massa, os massacres coletivos e as 
explorações aviltantes faz nascer nas consciências, agora purificadas, a exigência de novas regras de 
uma vida mais digna para todos.” (COMPARATO, 2004, p. 37).  
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autoridades superiores que estão acima das leis deste Estado podem utilizar esse 

exercito policial militar para praticar atos nefastos aos Direitos Humanos e a dignidade 

da pessoa humana. 

Durante os anos 1964 a 1985 os militares comandaram o destino do Brasil, 

vários confrontos armados envolvendo os que tiveram a coragem de enfrentar as 

Forças Armadas que detinham o poder, o controle das armas. Muitas vidas ceifadas, 

em defesa de um ideal libertário; várias pessoas torturadas, presas sem direito a 

defesa e ao contraditório, violência combatida com violência, mortes de ambos os 

lados, um caos total.  

Nesse diapasão, na década de 80 os militares começam a devolver o país aos 

civis, lentamente. Com a derrocada do Estado de exceção e com o advento da CRFB 

de 1988, criou-se a expectativa que as instituições de segurança pública defendessem 

os Direitos Humanos, a dignidade da pessoa humana, os direitos individuais e 

coletivos expressos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Entrementes, os órgãos policiais quase não evoluíram em relação ao aparato policial 

criado pelo regime militar de 1964. 

Destarte, Zaverucha (2004, p. 54) crítica contundentemente o art. 144 da atual 

Constituição da República Federativa do Brasil quando aduz: 

 
A Constituição de 1988 ficou conhecida como “cidadã”. Tida como a 
Constituição de uma nova era democrática, na verdade, tornou 
constitucional a linha mestra do aparato policial criada pelo regime 
autoritário. Neste aspecto ela foi uma Constituição “anti-cidadã”. 
Portanto que fique bem claro: o regime militar, através das PMs, 
aumentou a intervenção castrense nos assuntos civis de segurança 
pública. A cisão no sistema de segurança entre Polícia Civil e Militar 
obedece a lógica da defesa do Estado em vez do cidadão. 

 

          Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

a Polícia Militar consolidou sua atuação no âmbito da segurança pública incisivamente 

na vida da sociedade civil. A crítica de Zaverucha faz sentido, pois depois de décadas 

de opressão, de torturas, o constituinte originário deveria ter obedecido à defesa do 

cidadão e não à do Estado, entrementes fortaleceu a intervenção castrense na 

segurança pública por meio da Polícia Militar.  

Em relação a outro órgão de segurança pública que também é objeto desta 

pesquisa, a Polícia Rodoviária Federal, cabe fazer um breve relato referente à sua 
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história para compreender a importância que as rodovias federais têm para a 

segurança dos usuário: 

 
A Polícia Rodoviária Federal foi criada pelo presidente Washington 
Luiz no dia 24 de julho de 1928 (dia da Polícia Rodoviária Federal), 
com a denominação inicial de “Polícia de Estradas”. Em 1935 Antônio 
Felix Filho, o “Turquinho”, considerado o 1º Patrulheiro Rodoviário 
Federal, foi chamado para organizar a vigilância das rodovias Rio-
Petrópolis, Rio-São Paulo e União Indústria.” Sua missão era percorrer 
e fiscalizar as três rodovias utilizando duas motocicletas Harley 
Davidson e nessa empreitada contava com a ajuda de cerca de 450 
vigias da então Comissão de Estradas de Rodagem (CER). Em 23 de 
julho de 1935 (dia do Policial Rodoviário Federal), foi criado o primeiro 
quadro de policiais da hoje Polícia Rodoviária Federal, denominados, 
a época, “Inspetores de Tráfego”. No ano de 1945, já com a 
denominação de Polícia Rodoviária Federal, a corporação foi 
vinculada ao extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
(DNER). Finalmente, em 1988, com o advento da Constituinte, a 
Polícia Rodoviária Federal foi integrada ao Sistema Nacional de 
Segurança Pública, recebendo como missão exercer o patrulhamento 
ostensivo das rodovias federais. Desde 1991, a Polícia Rodoviária 
Federal integra a estrutura organizacional do Ministério da Justiça, 
como Departamento de Polícia Rodoviária Federal. (DPRF, 2014). 

 

 

Faz-se, por fim, necessário destacar que desde a independência do Brasil, da 

Constituição Federal de 1924 até a CRFB de 1988 a polícia visa restringir as ações 

dos cidadãos em defesa do Estado. Contudo, a existência da polícia deve ser para 

garantir o bem individual e o da coletividade, que é a convivência pacífica em prol do 

interesse público e qualidade de vida aos membros da coletividade.  
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2 SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Com a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, o Sistema de Segurança 

Pública foi contemplado no Título V, Capítulo III, no artigo 144, caput, que aduz o 

conceito de Segurança Pública; elenca nos incisos de I a V, numerus clausus, os 

órgãos de segurança pública incumbidos de proteger as pessoas e o patrimônio 

destas; do § 1º ao § 6º aduz a atribuição constitucional de cada instituição policial; no 

$ 7 prevê que o constituinte derivado deverá disciplinar por meio de Lei os órgãos de 

segurança pública; o § 8 faculta aos Municípios a criação das guardas municipais. 

(BRASIL, 2014). 

 Nesse contexto, Zaverucha (2004, p. 51) aduz: 

 
Temos um problema político que urge ser politicamente resolvido. 
Deve ser lembrado que a Constituição Federal de 1988 reuniu no 
mesmo Título V (Da Defesa do Estado e das Instituições 
Democráticas), três capítulos: Capítulo I (Do Estado de Defesa e do 
Estado de Sítio), o Capítulo II (Das Forças Armadas, FFAA) e o 
Capítulo III (Da Segurança). Nossos constituintes não conseguiram se 
desprender do regime autoritário recém-findo, e terminaram por 
constitucionalizar a atuação de organizações militares em atividades 
de polícia (Polícia Militar) e defesa civil (Corpo de Bombeiros), ao lado 
das polícias civis. As polícias continuaram constitucionalmente, 
mesmo em menor grau, a defender mais o Estado que o cidadão.  

 

 

Após duas décadas da promulgação da CRFB de 1988 as instituições policiais 

permanecem com suas funções ainda voltadas para a defesa do Estado. Com isso, a 

relação polícia versus sociedade se mantém distante. Pois, de ambos os lados existe 

um clima de desconfiança, os órgãos de segurança de pública deveriam exercer sua 

missão típica que é defesa dos Direitos Humanos e da sociedade em geral, consoante 

o conceito de segurança pública do artigo 144 da CRFB de 1988 sob o paradigma do 

Estado Democrático de Direito9. 

Faz-se, assim, necessário que no próprio texto constitucional possa ter um 

Título exclusivo para o tema segurança público voltado para a preservação dos 

Direitos Humanos, o respeito da dignidade da pessoa humana. Isso porque, os órgãos 

                                                 
9 “Atualmente, a concepção de “Estado de Direito” é indissociável de “Estado Democrático”, o que faz 
com que a expressão “Estado Democrático de Direito” traduza a ideia de um Estado em que todas as 
pessoas e todos os poderes estão sujeitos ao império da lei e do Direito e no qual os poderes sejam 
exercidos por representantes do povo visando a assegurar a todos uma igualdade material (condições 
mínimas necessárias a uma existência digna).” (PAULO; ALEXANDRINO, 2012, p. 93). 
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de polícia são essenciais para que os Direitos Humanos e os Direitos Fundamentais 

sejam consolidados sob paradigma do Estado Democrático de Direito e, assim sendo, 

as instituições policiais defendam a sociedade e não o Estado. 

 

2.1 Conceito 

 

O conceito de segurança pública expresso no artigo 144 de nossa “Carta Maior” 

está intrinsecamente vinculado ao de ordem pública e com de ordem jurídica. Desse 

modo, Pedrosa (2005, p. 46 et seq.) afirma que: 

 
[...] A ordem jurídica constitui o ato inteligível das relações sociais, ao 
passo que ordem pública se apresenta como a expressão 
historicamente situada. Assim, segurança pública pode ser definida 
como a garantia que o Estado proporciona à nação, a fim de assegurar 
a ordem pública contra violações de quaisquer espécies. . 
 

 

O caput do artigo 144 da CRFB de 1988 assevera que é um dever do Estado 

preservar a ordem pública, o direito do cidadão, garantir a isenção de perigo as 

pessoas, físico e/ou psicológico, e assegurar o direito de propriedade das pessoas. 

Contudo, a segurança pública não é um dever apenas do Estado Policial, é de 

responsabilidade de todos.  

A segurança pública não é apenas uma questão de polícia, os demais órgãos 

governamentais devem ter políticas públicas que propiciem a sociedade em geral o 

amplo acesso aos Direitos Sociais expressos na nossa “Carta Política” e, com isso, 

evitar que as pessoas venham a ser levadas a praticar crimes. 

Bingemer (2003, p. 198) assevera acerca do novo conceito de segurança 

pública, in verbis: 

 
Os conceitos mais modernos de segurança pública associam o 
provimento da segurança à idéia (sic) de qualidade de vida. O 
pressuposto é de que a tranquilidade e a paz pública são essenciais 
para uma vida social sadia e de qualidade (é a idéia (sic) de 
manutenção da Ordem Pública, que não é o mesmo que a 
implementação da Lei). De fato, muitas das políticas públicas na área 
de segurança levadas a termo em países como Estados Unidos, o 
Canadá e a Inglaterra procuram investir no aumento e na manutenção 
das condições necessária a uma vida de qualidade [...]. Assim, e essa 
é uma primeira questão que merece a nossa reflexão, se queremos 
pensar em segurança pública em termos mais amplos, por exemplo, 
como qualidade de vida, devemos estar preparados para investir de 
forma contínua em programas de natureza preventiva, que são 
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usualmente mais caros, de longa maturação, de efeitos não 
imediatamente visíveis e, portanto, pouco afeitos á sua utilização 
enquanto mercadoria no mercado político das realizações políticas. 

 

 

A segurança pública brasileira é pautada em ações reativas ao combate da 

criminalidade, ou seja, o crime acontece e depois é que a ação policial atua de forma 

repressiva. Entrementes, os conceitos modernos de segurança visam à ação proativa 

da polícia, ed est, a polícia tem a missão fundamental de evitar a ocorrência da 

infração penal. Com isso, pode-se proporcionar  qualidade de vida as pessoas, a 

manutenção da ordem pública, o bem comum da coletividade. Desta feita, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) já firmara entendimento acerca do conceito jurídico de ordem 

pública, ipsis litteris: 

 
O conceito jurídico de ordem pública não se confunde com 
incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/1988). Sem 
embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar 
mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a 
concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de 
terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de 
entorpecentes e drogas afins). Daí sua categorização jurídico-positiva, 
não como descrição do delito nem cominação de pena, porém como 
pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como imperiosa necessidade 
de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se 
localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não 
da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da 
incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à 
consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o 
vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem 
pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem 
pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e 
do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas 
que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio 
social. (HC 101.300, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 5-10-2010, 
Segunda Turma, DJE 18-11-2010). 

 

 

2.2 Órgãos de Segurança Pública 

  

Em consonância com os incisos do artigo 144 da CRFB de 1988 existem vários 

órgãos de segurança pública com função específica de preservar a ordem pública e a 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, subordinadas a autoridades políticas 

diferentes e que não existe subordinação hierárquica entre si. A segurança pública é 

exercida por meio dos seguintes órgãos: polícia federal, polícia rodoviária federal, 

http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=616782
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polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros 

militares.  Com isso, o constituinte originário adotou o sistema de polícia pluralista e 

descentralizado; descentralizada porque são subordinadas aos Secretários de 

Segurança dos Estados. Dessa forma, Monet (2006, p. 80) aduz acerca do sistema 

de polícia, in verbis: 

 
[...]. No Canadá, em compensação, várias polícias convivem lado a 
lado: uma polícia dita “federal”, porque ligada ao ministério federal de 
justiça; polícias chamadas “provinciais”, porque dependem dos 
governos das diferentes províncias que compõe a federação do 
Canadá – províncias de Quebec e Ontário especificamente; enfim, 
polícias “municipais”, recrutadas, remuneradas e obrigadas a prestar 
contas de suas atividades a conselhos municipais e a prefeitos. Ali, o 
sistema é, visivelmente, pluralista. 

Uma segunda grande dimensão descritiva permite distinguir entre os 
sistemas policiais centralizados e descentralizados. Embora tenham 
ligações evidentes, as duas questões não se confundem: o 
centralismo remete à questão do número de sistemas de comando 
distintos, a descentralização à localização desses sistemas de 
comando no conjunto da organização política e administrativa de um 
país. 

[...], um sistema policial pode ser considerado centralizado a partir do 
momento em que tudo o que concerne aos problemas gestionários e 
operacionais do ou dos corpos policiais é colocado sob a 
responsabilidade final de uma instância situada no nível central. 
Inversamente, um sistema policial pode ser considerado 
descentralizado a partir do momento em que instâncias exteriores ao 
nível central dispõem das capacidades institucionais necessárias para 
influir na organização e/ou no funcionamento da polícia. Em outras 
palavras, existe uma divisão das responsabilidades entre autoridades 
políticas – é preciso insistir, aqui, na natureza política, e não 
administrativa ou judiciária, dessas autoridades – situadas em 
diferentes níveis da organização geral do Estado.  

[...] A Grã-Bretanha, que se compõe stricto sensu da Inglaterra, do 
País de Gales e da Escócia, possui um sistema policial pluralista e 
descentralizado. Cinquenta e um corpos policiais diferentes 
coexistem. [...], em cada território, uma “autoridade policial”, que 
dispõe de poderes de controle administrativo importantes sobre a sua 
força de policia, é implantada nesse território. [...], pois nenhum elo de 
subordinação hierárquica liga as autoridades de polícia locais e o 
Home Office (o Ministério do Interior) em Londres. 

 

 

O art. 144 da CRFB de 1988 assevera que a segurança pública é exercida 

“através dos seguintes órgãos”, numerus clausus, apenas os órgãos policiais citados 

na própria “Carta Política” podem atuar na área da segurança pública. Nesse contexto, 

é inconstitucional a existência de outro órgão policial criado por lei infraconstitucional 
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para atuar no campo da segurança pública. Faz-se, também, necessário enfatizar que 

o art. 144 não prevê hierarquia entre as instituições policiais. verbum ad verbo: 

 
Por ser taxativa a previsão constitucional dos órgãos policiais que 
atuam na área de segurança pública, outros não poderão ser criados 
por norma infraconstitucional, em quaisquer dos níveis estatais, como, 
por exemplo, ocorre com a “Força Nacional de Segurança Pública”, 
inicialmente criada por Decreto Federal e ao depois por Lei Federal, 
violando, assim, o art. 144 da Constituição Federal de 1988 e, também, 
o pacto federativo, [...]. 

Embora óbvio, mas para evitar certos confrontos, necessário se torna 
deixar assentado que a ordem cronológica dos sete órgãos policiais 
previstos no art. 144 da Constituição de 1988, em absoluto, não indica 
um escalonamento hierárquico, que implicaria supremacia de um 
sobre o outro ou, ao inverso, a subordinação de um para o precedente 
na referida previsão constitucional, não havendo nem mesmo a 
possibilidade de um coordenar as atividades dos outros, por isso, na 
prática, implicaria em reconhecer a supremacia de órgão coordenado 
sobre o coordenado. (RAMOS, ROTH, COSTA, et al., 2011, p 389). 

 
 

O Supremo Tribunal Federal já firmara entendimento acerca do rol taxativo dos 

órgãos de segurança pública do art. 144 da “Constituição Cidadã”. Precedentes (STF), 

verbo ad verbum: 

 
Incompatibilidade, com o disposto no art. 144 da Constituição Federal, 
da norma do art. 180 da Carta Estadual do Rio de Janeiro, na parte 
que inclui no conceito de segurança pública a vigilância dos 
estabelecimentos penais e, entre os órgãos dessa atividade, a ali 
denominada ‘Polícia Penitenciária’. (STF, ADI 236, Rel. Min. Octavio 
Galloti, julgamento em 7-5-1992, DJ 1°-6-01). 
 

Os Estados-membros, assim como o Distrito Federal, devem seguir o 
modelo federal. O Art. 144 da Constituição aponta os órgãos 
incumbidos do exercício da segurança pública. Entre eles não está o 
Departamento de Trânsito. Resta pois vedada aos Estados-Membros 
a possibilidade de estender o rol, que esta Corte já firmou ser numerus 
clausus, para alcançar o Departamento de Trânsito. (STF, ADI 1.182, 
voto do Min. Eros Grau, julgamento em 24-11-05, DJ 10-3-06). 

 
 

Moraes (2010, p. 814) assevera que “a multiplicidade dos órgãos de defesa da 

segurança pública, pela nova Constituição, teve dupla finalidade: o atendimento aos 

reclamos sociais e a redução da possibilidade de intervenção das Forças Armadas na 

segurança interna.” 

Em sentido contrário do que se estabeleceu com a multiplicidade dos órgãos 

de defesa, o Brasil vive um ambiente de guerra civil não declarada, conforme o 



28 

 

Relatório Global sobre Homicídios 2013 divulgado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), em 10 de abril de 2013: “[...] somente em 2012, foram registrados 

50.108 homicídios no Brasil, número equivalente a pouco mais dos 10% cometidos 

em todo o mundo, que foram 437 mil.”  

Desses 50.108 homicídios que foram registrados no Brasil a Federação 

Nacional dos Policiais Federais (FENAPEF) relata que apenas 5% a 8% são punidos, 

ou seja, mais de 90% dos homicídios ficam como autoria desconhecida. No entanto, 

a título de mera comparação os países como Estados Unidos o índice de solução é 

de 65% e do Reino Unido, 90%.   

Contudo, essa multiplicidade de órgãos de segurança pública não consegue 

combater a criminalidade com eficiência. Ao contrário, existe entre as forças policiais 

rivalidade, que dificulta o trabalho em conjunto dos dispositivos de segurança, não 

existe sequer o compartilhamento de informações para se ter agilidade na defesa dos 

Direitos Constitucionais e Humanos dos cidadãos. Com isso, a violência cresce e faz 

com que se faça necessário a intervenção das Forças Armadas para defender a 

segurança pública brasileira, que deveriam, a princípio, garantir a segurança externa 

do Brasil. 

O propósito do constituinte originário ao elencar essa diversidade de 

instituições policiais na CRFB de 1988 era garantir o mínimo de segurança a 

sociedade brasileira. Pois, depois de duas décadas de opressão e com a derrocada 

do regime autoritário dos militares (1964 a 1985), não seria necessário à intervenção 

das Forças Armadas para garantir a segurança pública da sociedade brasileira, 

exceto: 

 
[...] (1) a bem da autonomia federativa, como pressuposto elementar 
do emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, o 
esgotamento há de ser formalmente reconhecido pelo Chefe do Poder 
Executivo da respectiva esfera federada a que se vincula o órgão ou 
instrumento “esgotado”, vale afirmar: (a) o Presidente da República, 
relativamente à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal e à 
Polícia Ferroviária Federal; e (b) os Governadores dos Estados, 
relativamente às Polícias Civis estaduais, às Polícias Militares e aos 
Corpos de Bombeiros Militares; 
(2) as Forças Armadas atuam, in casu, subsidiariamente, ou seja, 
somente após o “esgotamento” os órgãos ou instrumentos destinados 
à preservação da segurança pública, relacionados no art. 144 da 
Constituição. 
(3) o esgotamento se configura quando os órgãos ou instrumentos 
relacionados no art. 144 da Constituição são (ou se tornam) 
inexistentes, indisponíveis ou insuficientes. (RAMOS, ROTH, COSTA, 
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et al., 2011, p. 220). 
 

 

Essa diversidade de instituições de segurança pública elencadas no art. 144 da 

CRFB de 1988, prima facie, deveria garantir a promoção dos Direitos Humanos, a 

preservação da ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, o 

conceito moderno de segurança pública, a ordem jurídica, a dignidade da pessoa 

humana10. Entrementes, a realidade é totalmente adversa.  

 

2.3 Da Polícia Administrativa (ou de Segurança)  

 

A Polícia Administrativa ou de Segurança, visa evitar a ocorrência da infração 

penal por meio da execução do policiamento ostensivo, ed est, as pessoas podem 

perceber a presença dos policiais, seja pelo fardamento, seja por viaturas 

caracterizadas, seja pelo armamento ou outro equipamento. Com isso, a Polícia 

Administrativa ou de Segurança tem o dever constitucional de prevenir que o fato-

crime aconteça. Ou seja,  

 
A polícia de segurança tem “por objeto as limitações impostas a bens 
jurídicos individuais” (liberdade e propriedade). A polícia de segurança 
que, em sentido estrito, é a polícia ostensiva tem, pois como objetivo 
a preservação da ordem pública e, pois, “as medidas preventivas que 
em sua prudência julga necessárias para evitar o dano ou o perigo às 
pessoas”. (SILVA, 2009, p.778). 
 

 

Contudo, a doutrina não é unânime acerca da divisão do conceito de polícia 

relativo ao objeto. Desse modo, Dos Reis (2010, p. 12 et. seq.) aduz a divergência em 

relação do conceito de quanto ao objeto, ipsis litteris: 

 
[...] Mirabete define polícia administrativa ou de Segurança como de 
caráter preventivo, garante da ordem pública, que deve impedir a 
prática de atos que possam lesar ou pôr em perigo bens jurídicos 
individuais ou coletivos.[...]. 
Tourinho Filho propõe a separação dos conceitos de polícia 
administrativa, polícia de segurança e polícia judiciária. O doutrinador 
define, então, polícia administrativa como aquela que por objetivo 

                                                 
10 “[...], o entendimento que a Constituição caracteriza a dignidade como atributo essencial da pessoa 
humana significa que dela nenhum ser humano pode ser despido na ordem jurídica brasileira. Assim, 
a dignidade da pessoa humana é um princípio inerente à própria ordem jurídica brasileira, que somente 
poderia ser negado com a inteira subversão jurídico vigente. É um elemento jurídico incondicional e 
apriorístico, não suscetível de prova ou dependente de demonstração fundamentais, ou direitos do 
homem e do cidadão, garantidos por todas as modernas constituições das democracias 
parlamentares.” (KELSEN, 1993, p. 68).  
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assegurar o êxito das atividades da administração, com a imposição, 
se necessária, de restrições a bens e interesses dos particulares; 
polícia de segurança por sua vez “tem por objetivo as medidas 
preventivas, visando à não-alteração da ordem pública. [...].”   
 

 

Apesar da divergência doutrinária quanto ao conceito de polícia em relação ao 

objeto, ambos os conceitos supracitados são direcionados a prevenção e a isenção 

de perigo as pessoas. Com isso, coadunamos com a posição defendida por Mirabete. 

Isso porque a polícia administrativa ou de segurança tem por objeto o caráter 

preventivo, ed est, assegurar o bem da coletividade e os interesses particulares, não 

se faz, assim, necessário dividir quanto ao objeto em polícia administrativa e policia 

de segurança. Pois, o objeto é o mesmo: garantir a ordem pública e a eficiência da 

atividade administrativa. 

A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal e 

a Polícia Militar são os órgãos policiais que compõem a estrutura da Polícia 

Administrativa, ou seja, atribuição de polícia ostensiva, consoante mandamento 

constitucional. Entrementes, estudaremos as atribuições da Polícia Rodoviária 

Federal e da Polícia Militar que fazem parte de nosso trabalho monográfico.  

Nassaro (2014, p. 195) assevera que a polícia ostensiva: 

 
[...] faz alusão não a uma atividade, mas a uma competência que 
engloba o planejamento, a execução, o comando e o controle de toda 
gama de atividades, todas elas atreladas ao poder de polícia e 
vinculadas não apenas à repressão, mas também e principalmente à 
prevenção dos ilícitos penais, à preservação da ordem pública, a 
atuação em calamidades e uma infinidade de atribuições, aí incluídas 
ações para segurança no trânsito.  
 

 

A Polícia Rodoviária Federal consoante o parágrafo 2° do art. 144 da CRFB de 

1988 tem a atribuição, na forma da lei, de patrulhamento ostensivo nas rodovias 

federais. Destaca-se que é um órgão permanente que integra a estrutura regimental 

do Ministério da Justiça, estruturada em carreira, a qual cabe à função de polícia 

ostensiva nas rodovias federais, devendo assim zelar pela ordem pública, o bem 

comum e o direito constitucional de locomoção das pessoas. O Decreto n° 1.655/1995 

de 3 outubro de 1995 (BRASIL, 2014) regula as atribuições da Polícia Rodoviária 

Federal. De Interpretatione do Decreto, concebe-se, pois, que a Polícia Rodoviária 

Federal não se detém, exclusivamente, a coibir infrações de trânsitos no âmbito das 

rodovias federais, socorrer vítimas de acidentes de trânsitos, apreender animais, 
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como também tem a atribuição de prevenir os delitos penais nos trechos das rodovias 

federais. 

Da interpretação do Decreto supracitado, concebe-se, pois, que a Polícia 

Rodoviária Federal não se detém, exclusivamente, a coibir infrações de trânsitos no 

âmbito das rodovias federais, socorrer vítimas de acidentes de trânsitos, apreender 

animais, como também tem a atribuição de prevenir os delitos penais nos trechos das 

rodovias federais. 

Em consonância com o parágrafo 5°, parte “A”, do art. 144 da “Carta Magna”, 

as Polícias Militares, organizada com base na hierarquia e na disciplina semelhante à 

do Exército11, exerce a função de polícia ostensiva no âmbito dos Estados, Territórios 

e Distrito Federal, para preservar a ordem pública, prevenir e reprimir a infração penal.  

Outrossim,  as Polícias Militares são forças auxiliares de reserva do Exército, 

subordinam-se aos Governos dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 

consoante o parágrafo 6° da “Constituição Cidadã” de 1988. Nesse contexto, 

Zaverucha (2004, p. 5) é contrário à subordinação parcial das Polícias Militares ao 

Exército, verbum ad verbo: 

 
[...] a militarização desnecessária e deformante, a subordinação ao 
Exército e a consequente estrutura antidemocrática e desviada do 
papel do serviço para a cidadania que as polícias teriam. [...] o trabalho 
policial é o da manutenção da paz, mesmo pelo uso legítimo da força, 
enquanto as Forças Armadas tem um papel de defesa do Estado, de 
guerra, o que enseja práticas profissionais profundamente 
diferenciadas e, mesmo, incompatíveis. Essa subordinação atenta 
contra a democracia e deforma as cabeças e estruturas policiais. 
 
 

 

A estrutura organizacional da instituição policial militar é semelhante à do 

Exército, pois há divisão em Comandos Regionais, Comandos de Áreas, Companhias, 

Pelotões e postos. E se não bastasse esta semelhança operacional, quando há, por 

parte, do subalterno alguma insatisfação, lhe é dito: “se não estiver satisfeito, peça 

baixa” (sic). Essa frase nos remete a ditadura militar: “Brasil: ame-o ou deixe-o” (sic). 

Ora, torna-se impossível exigir um trabalho de excelência na promoção dos Direitos 

Humanos por parte do policial militar, se os seus próprios Direitos Humanos estão 

                                                 
11 “Hierarquia é o vínculo de subordinação escalonada e graduada de inferior para superior [...]. 
Disciplina é o poder que têm os superiores de impor e dar ordens aos inferiores. Correlativamente, 
significa o dever de obediência dos inferiores aos superiores.” (SILVA, 2009, p. 778). 
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estagnados à  época da ditadura militar de 1964.  

A Polícia Militar é dividida em carreiras distintas: praças e oficiais. Essa divisão 

culmina em um ponto que se pode afirmar que há duas polícias dentro da Polícia 

Militar, pois temos em média 12 cargos. Sendo a composição dos praças subdividida 

em: Soldados, Cabos, Sargentos (3º, 2º e 1°) e Subtenentes. E os oficias estão 

subdivididos em oficiais subalternos (2° e 1° Tenente), intermediários (Capitão) e 

superiores (Major, Tenente-Coronel e Coronel). 

Se não bastasse a rivalidade que existe entre os diversos órgãos policiais que 

compõem o art. 144 da CRFB de 1988, a Polícia Militar que é a principal instituição na 

prevenção do fato-crime nos Estados, Territórios e Distrito Federal, com a estrutura 

fragmentada que se apresenta gera rivalidades funcionais internas com divergências 

entre praças e oficiais. Pode-se afirmar que na instituição policial militar há no mínimo 

duas polícias: a dos praças e a do oficiais; forma de ingresso diferente, ascensão 

distinta e tratamento desigual. Com isso, o serviço policial de caráter eminentemente 

preventivo fica comprometido. Nessa senda,  

 
Quaisquer que sejam as mudanças a serem realizadas ou inovadas 
nas corporações, a tomada de decisão é sempre efetuada por pessoas 
que detém prestígios e poder, na maioria das vezes sem levar ao 
conhecimento dos demais policiais, parecendo estes não serem 
considerados integrantes da mesma instituição. Esse é um aspecto 
que causa descontentamento na corporação e que levam muitos a 
desejar a desmilitarização da Polícia Militar. (LUVIZÃO JÚNIOR, 2008, 
p. 52). 
 

 
 

Diante do exposto, a Polícia rodoviária Federal e a Polícia Militar são órgãos 

policiais de caráter eminentemente preventivos, que devem atuar proativamente no 

combate à ocorrência de infrações penais no âmbito da segurança pública, de forma 

ostensiva em obediência a “Carta Suprema” de 1988, por meio do policial fardado, do 

armamento, da viatura caracterizada, da sua presença percebida facilmente pela 

sociedade em geral.  

 

2.4 Da Polícia Judiciária  

 



33 

 

A Polícia Federal e a Polícia Civil são as instituições de segurança pública que 

têm a atribuição de exercer a função de polícia judiciária, em consonância com a 

infração penal cometida. Assim aduz: 

 
É por isso que o art 144,  § 1º e $ 4º, da Carta Magna estabelece que 
à polícia judiciária, formada pelas Polícias Civil e Federal, incumbem 
as funções de investigação criminal, excetuada a apuração de 
infrações militares[...]. 
Desse modo, a polícia judiaria caracteriza-se como órgão auxiliar da 
Justiça Penal, tendo por finalidade investigar o cometimento de crimes 
e contravenções penais, fornecendo ao Ministério Público ou ao 
particular elementos de prova aptos a instruírem a peça acusatória que 
dará ensejo à futura ação penal. (WENDT; LOPES, 2014, p. 208). 

 
 

Contudo, o objeto de nosso estudo é a Polícia Civil, dirigida por delegados de 

carreira, que tem o procedimento administrativo inquisitório com o objetivo de apurar 

as infrações penais e reprimir a prática (exceto as militares), com ressalva as 

atribuídas a Polícia Federal, identificar à autoria do infrator penal e produzir elementos 

que sirvam de esteio para consubstanciar a materialidade do delito penal, por 

intermédio do inquérito12, para dar fulcro à pretensão punitiva do Estado, formulada 

pelo titular da ação penal, o Ministério Público. 

O inquérito policial é o liame da Polícia Judiciária com o Ministério Público e, 

consequentemente, com o Poder Judiciário. Dessa forma, Zaverucha (2004, p. 77) 

assevera, ipsis verbis:  

 
O sistema de justiça criminal brasileiro opera de acordo como o 
esquema abaixo: 
1) A Polícia Militar toma conhecimento do crime e dá o primeiro 
atendimento à ocorrência criminosa; 2) Ao receber a ocorrência da PM 
a Polícia Civil a registra; 3) Registrada a ocorrência, a Polícia Civil, por 
sua iniciativa, dá início ao inquérito policial; 4) Finalizando o inquérito 
ele é remetido ao Ministério Público; 5) O Ministério Público pode pedir 
o arquivamento do inquérito, novas diligências ou aceitar o inquérito 
como está e oferecer a denúncia que é remetido à vara criminal; 6) Se 
o juiz criminal aceita a denúncia do promotor inicia-se a instrução 
penal. 

 

Malgrado, a diversidade de instituição policial, que atua na prevenção do fato-

crime, em algum momento a infração penal ocorrerá. Com isso, é indubitável que se 

tenha a investigação criminal para identificar a autoria e, sendo assim, o Estado que 

                                                 
12 “O inquérito é o conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária para a apuração de uma 
infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo.” (TOURINHO 
FILHO, 2003, p 192). 



34 

 

monopolizou o uso da força retira do convívio social o infrator após identificá-lo, 

devendo, evidentemente, respeitar o devido processo legal. Nesse contexto, in verbis: 

 
Mas, apesar de toda vigilância, não é possível evitar o crime, sendo 
pois necessária a existência de um sistema que apure os fatos 
delituosos e cuide da perseguição aos seus agentes. Esse sistema 
envolve as atividades de investigação, de apuração das infrações 
penais, a indicação de sua autoria, assim como o processo judicial 
pertinente à punição de agente. É aí que entra a polícia judiciária, que 
tem por objetivo precisamente aquelas atividades de investigação, de 
apuração das infrações penais e de indicação de sua autoria, a fim de 
fornecer os elementos necessários ao Ministério Público em sua 
função repressiva das condutas criminosas, por via de ação penal 
pública. (SILVA, 2009, p. 778 et, seq.). 
 

 

A CRFB de 1988 definiu as atribuições de cada órgão policial que está inserido 

no Sistema Nacional de Segurança Pública e, manteve o modelo de polícia da ditadura 

militar, o Ciclo Incompleto de polícia, ed est, uma Polícia Administrativa  (preventiva) 

e uma Polícia Judiciária (investigativa), mas ambas estão legalmente incumbidas de 

agir durante o fato-crime repressivamente. No entanto, a Polícia Federal, natureza 

híbrida, tem atribuição constitucional de realizar a prevenção e repressão após o fato-

crime, conforme o inciso II, § 1º, art. 144 da CRFB de 1988 que aduz: “prevenir e 

reprimir [..;]”.  

Os demais órgãos policiais, constitucionalmente prescrito, deveriam exercer o 

Ciclo Incompleto de Polícia, isto é, as atribuições de Polícia Administrativa ou as 

atribuições de Polícia Judiciária/investigativa . Nessa senda,  

 
O desenho institucional da justiça criminal brasileira, por sua vez, 
caracteriza-se por uma notória singularidade em comparação com os 
demais países vizinhos. A começar pela estruturação do subsistema 
policial. Na sociedade brasileira, as atividades de policiamento 
ostensivo e de policiamento investigativo estão divididas entre duas 
organizações, a saber: a Polícia Militar e a Polícia Civil. Essa divisão 
organizacional do trabalho policial não encontra precedentes nos 
demais países ocidentais e foi institucionalizado no final da década de 
1960, [...]. (SAPORI, 2007 p. 53). 

 
 
Contudo, na prática a realidade é antagônica, haja vista que a Polícia Civil que 

tem a função de Polícia Judiciária atua de forma ostensiva com viaturas 

caracterizadas, policiais fardados, de fácil percepção pelas pessoas. A Polícia Militar 

como também a Polícia Rodoviária Federal, têm atribuição constitucional de agir 
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ostensivamente, atuam com o serviço reservado, conhecido por P2, em viaturas 

descaracterizadas, policiais com trajes civis, na investigação de infrações penais 

ocorridas. Nessa senda, Schneider assevera, ipsis verbis: 

 
É patente que as corporações policiais já desenvolvem, à sua maneira, 
o ciclo completo de polícia, quer dissimuladamente, quando agem de 
maneira não prevista na lei, especificamente nos casos em que a 
Polícia Civil atua de forma ostensiva e preventiva, com seus agentes 
fardados operando em viaturas caracterizadas, e a Polícia Militar 
quando age na investigação, com policiais em trajes civis sem 
qualquer identificação; quer de maneira legal, como por exemplo, com 
a realização do termo circunstanciado. (SCHNEIDER, 2011, p. 538). 
 

 

Corrêa discorre que no Rio Grande do Sul a Brigada Militar tem atribuição de 

registrar o Termo Circunstanciado de Ocorrência, in verbis: 

 
A exemplo disso, no Rio Grande do Sul, a portaria 172 da Secretaria 
de Justiça e Segurança (à época), publicada em 16/11/2000, ainda em 
vigor, sob o fundamento de prestação de auxílio à Polícia Civil permite 
que a Brigada Militar lavre o Termos Circunstanciados, quando o autor 
do fato e vítima se fizessem presentes no momento do crime, e registre 
ocorrências dos crimes de menor potencial ofensivo. O TC é 
procedimento investigativo que visa apuração de infrações penais de 
menor potencial ofensivo, o que, mesmo sendo fato de pouca 
gravidade, é atribuição das Polícias Civil e Federal e deve passar pelo 
crivo da autoridade policia. (CORRÊA, 2011, p. 18). 

 
 

O Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público entendeu que a Polícia 

Rodoviária Federal pode lavrar os Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCOs), 

in verbis: 

 
O Ministério Público pode firmar convênios e termos de cooperação 
com a Polícia Rodoviária Federal que permitam que esta lavre termos 
circunstanciados de ocorrência (TCO`s) de fatos de menor potencial 
ofensivo. Esse foi o entendimento do Plenário do Conselho Nacional 
do Ministério (CNMP), ao julgar improcedente, por unanimidade, 
pedido de providências instaurado pela Associação Nacional dos 
Delegados de Polícia Federal (ADPF). O julgamento do Conselho 
ocorreu nesta segunda-feira, 1º de setembro, durante a 17ª Sessão 
Ordinária do CNMP. 

Ora, se a Polícia Civil é ineficiente para exerce a atribuição constitucional de 

Polícia Judiciária, que é identificar o autor da infração penal, é um equivoco atuar 

como Polícia Administrativa, haja vista que não consegue ter um padrão mínimo em 

identificar o infrator penal, quanto mais agir ostensivamente, é um desrespeito a 

sociedade brasileira que clama por uma resposta do Estado para coibir condutas 
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nocivas que incentivam a prática de crimes violentos contra as pessoas, pois se não 

consegue identificar o infrator penal e, assim, gera sensação de impunidade e, 

consequentemente, ser criminoso contumaz compensa. 

 Outrossim, pode-se afirma que também é um equívoco a Polícia Rodoviária 

Federal e a Polícia Militar atuarem nos moldes da Polícia Judiciária quando lavram o 

Termo Circunstanciado de Ocorrências (TCOs), visto que não consegue evitar um 

índice alarmante de crimes violentos letais intencionais em desfavor da sociedade 

brasileira. Ora se a Polícia Administrativa tem dificuldades em preservar e isolar o 

local de crime, agir como Policia Judiciária é uma falácia. 

 É notória a briga por poder entre as instituições para ter respaldo junto aos 

governantes por regalias pessoais, isso é um absurdo, pois a administração pública 

deve ser regida pelos princípios constitucional e nesse caso específico, o da 

impessoalidade. Não se faz necessário duas ou mais polícias realizar o mesmo 

serviço dentro de uma mesma base territorial, já que é contraditório ao princípio 

constitucional que também rege a administração pública, o da eficiência. 

Faz-se, necessário, por fim enfatizar que o Constituinte Originário estabelece o 

Sistema Nacional de Segurança Pública com o Ciclo Incompleto de Polícia, que 

quando o fato-crime ocorrer, pois em algum momento a Polícia Administrativa não 

conseguirá evitá-lo, e a Polícia Judiciária/investigativa completaria o Ciclo de Polícia 

e, assim, haveria a ação estatal de forma efetiva no âmbito da segurança. Pois bem, 

durante o período em os que insistem em transgredir as leis uma polícia completaria 

o Ciclo de Polícia. Pois, em cada área de atuação ter-se-ia uma força policial 

especialista no modus operandi. Entretanto, o Ciclo de Polícia não se completa e, com 

isso, tem-se “duas meias polícias”. 

 

 

 

 

 

2.5 Fundamentos Éticos e Normativos da Atividade Policial 

 

Com o surgimento do Estado Democrático de Direito, práticas outrora utilizadas 

pelos órgãos de segurança, como no Estado de exceção – a tortura, a restrição à 
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liberdade sem devido processo legal, a violação dos Direitos Humanos e o desrespeito 

à dignidade da pessoa humana não são mais permitidos.  

Os dispositivos de segurança pública são regulamentados por normas que 

disciplinam suas condutas internas vigentes da época que os militares governaram o 

Brasil, 1964 a 1985. E exercem suas atividades externas com fulcro em legislações 

que não foram editadas com exclusividade para o exercício da função policial. Com 

isso, a formação, a cultura, os modi operandi dos policiais, em sua maioria, são 

voltadas para técnicas de abordagens violentas, incompatíveis com o Estado 

Democrático de Direito e não se adequam às necessidades de segurança pública da 

sociedade brasileira.  

Desta feita, é imprescindível a regulamentação do § 7º, do art. 144 da 

“Constituição Cidadã”, em consonância com as garantias e deveres descritos na Carta 

Magna de 1988, para atender os ditames da ordem democrática, de garantir a paz 

social e ao conceito moderno de segurança de pública. Faz-se, assim, necessário 

trazer alguns dispositivos de leis que regem as ações dos agentes de segurança 

pública com a sociedade em geral e demonstrar que essas normas são incompatíveis 

para que o policial exerça seu principal mister, a defesa dos Direitos Humanos.  

Entretanto, primeiramente, para conhecer o núcleo do modus operandi das 

ações policiais precisa-se compreender o significado do poder de polícia que o Estado 

outorga aos seus agentes para garantir o funcionamento do Estado. 

O poder de polícia nasceu no Direito Tributário. No Brasil é positivado na Lei 

Nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional , in verbis: 

 
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração 
pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, 
regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse 
público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, 
à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder 
Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos 
direitos individuais ou coletivos. 

 

 

A interpretação do art. 78 do Código Tributário Nacional aduz que o Estado 

poderá cercear os direitos e garantias individuais e coletivos assegurados na CRFB 

de 1988 em favor da coletividade. Contudo, não se pode olvidar que o agente não 

deverá exceder os limites estabelecidos em lei. Caso o agente exceda, cometerá 

conduta ilegítima, ou seja, abuso de poder. Desse modo, Carvalho Filho assevera que 
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abuso de poder é: 

 
[...] a conduta abusiva dos administradores pode decorrer de duas 
causas:  
1ª) o agente atua fora dos limites de sua competência; e  

2ª) o agente embora dentro de sua competência, afasta-se do 
interesse púbico que deve nortear todo o desempenho administrativo. 
(CARVALHO FILHO, 2009, p. 44). 

 
 

Nesse sentido, o agente público que exceda os limites estabelecidos em lei 

responde pelos seus atos nas esferas penal, civil e administrativa.  E, são, os atos, 

passíveis de revisão na esfera administrativa, como também na judiciária.  

Caso o particular comprove o dano sofrido por meio do ato ilegal do agente 

público terá o direito de ser indenizado pelo Estado, o prejuízo sofrido. E o Estado 

provando o dolo ou a culpa do agente público em prejuízo do terceiro indenizado terá 

o Direito de Regresso em desfavor do agente causador do prejuízo. 

Meirelles assevera que os atributos do poder de polícia são: 
 

Discricionariedade – [...], traduz na livre escolha, pela administração, 
na oportunidade e conveniência de exercer o poder de polícia, bem 
como de aplicar as sanções e empregar os meios conducentes a 
atingir o fim colimado, que é proteção de algum interesse público. 
Auto-executoriedade – [...], a faculdade de a administração decidir e 
executar diretamente sua decisão por seus próprios meios, sem 
intervenção do judiciário, é outro atributo do poder de polícia. 
Coercibilidade – [...], a imposição coativas das medidas adotadas pela 
administração, constitui também atributo do poder de polícia. 
(MEIRELLES, 2008, p. 111, grifos nosso). 

 
 

Os atributos do poder de polícia é o poder de restringir que o Estado tem de 

coibir atos lesivos, individuais e/ou coletivos, ao bem da coletividade e, assim, 

sancionar estes atos que proporcionem danos sociais aos interesses públicos. 

Melo (2005, p. 353) assevera acerca do interesse público que: 

 
O poder expressável através da atividade de polícia administrativa é o 
que resulta de sua qualidade de executora das leis administrativa. É a 
contra face de seu dever de dar execução a estas leis. Para cumpri-
lo, não pode se passar a exercer autoridade – nos termos destas 
mesmas leis – indistintamente sobre todos os cidadãos que estejam 
sujeitos ao império destas leis. Daí a supremacia geral que lhe cabe.  
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Para melhor compreensão da atuação dos agentes de segurança pública em 

defesa dos Direitos Humanos, faz-se, assim, necessário a abordagem de algumas 

normas que devem ser observados pelos os policiais no uso seletivo da força em 

desfavor dos transgressores das leis positivadas em nosso ordenamento jurídico e, 

com isso, afetam a paz social. No entanto, essas normas deveriam ser específicas 

para o modus operandi dos órgãos de segurança pública no uso da força.  Vejamos, 

a seguir, algumas normas. 

A Assembleia Geral das Nações Unidas, por intermédio da resolução 34/169, 

em 17 de dezembro de 1979, no tocante ao uso da força pelos agentes de segurança 

pública, adotou o Código de conduta para Funcionários Responsáveis pela Aplicação 

da Lei com oito artigos. Nesse contexto, o uso da força está regulamentado pelo “art. 

3° Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei só podem empregar a força 

quando estritamente necessária e na medida exigida para o cumprimento de ser 

dever.” 

Destarte, observa-se que o art 3º dispõe que ao agente de segurança pública 

é permitido usar força de forma legal e ética, observando os Direitos Humanos, no 

cumprimento do dever, selecionar o grau de força proporcional para neutralizar a 

resistência do infrator. E, nesse sentido, o policial poderá usar da força letal para 

defender à vida de um terceiro ou do próprio policial, com isso sua força letal, que 

poderá culminar na morte do infrator, será justificada. Este Código não vincula os 

órgãos policias a segui-los. Contudo, as instituições policiais o têm como parâmetro 

para uso da força. 

O Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, 

prevê normas permissivas13, ipsis litteris: 

 
Art.23 – Não há crime quando o agente pratica o fato: 
I – em estado de necessidade; 

II – em legítima defesa; 

III – em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de 
direito 

Parágrafo único – O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, 
responderá pelo excesso doloso ou culposo. 

 

                                                 
13 “[...] as normas permissivas (como a legítima defesa – art. 25; e o aborto “legal” – art. 128), são assim 
denominadas porque preveem hipóteses em que condutas típicas (normas incriminadoras – em 
princípio puníveis) podem ser praticadas sem que o agente sofra qualquer sanção, como as excludente 
da ilicitude ou as excludentes de culpabilidade.” (SANTOS, 2007, p. 12 et. seq.). 
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“O art. 23 dispõe sobre as normas justificantes ou permissivas, por isso se diz 

que cada uma dessas excludentes é um tipo permissivo,” consoante Azevedo (2010, 

p. 148). 

Diante do exposto, faz-se, assim, imprescindível a regulamentação do § 7° do 

art. 144 da CRFB de 1988. Tendo em vista que uma função essencial à defesa dos 

Direitos Humanos tenha regulamentação específica para atuar. Pois, ao policial não 

se pode conceber que as normas permissivas para utilização da força seja as mesmas 

normas que regem a vida da sociedade em geral.  

Os requisitos do instituto da legitima defesa regulamentam tanto o cidadão 

comum como o agente de segurança pública. Tendo em vista que são situações 

antagônicas enfrentados no uso desta norma permissiva. O policial tem o dever de 

enfrentar o infrator penal, enquanto ao cidadão comum é facultado agir ou não em 

defesa de terceiro ou para se defender, pode até fugir se assim julgar melhor que não 

lhe será imputado nenhuma pena. 

As instituições policiais ainda se encontram regulamentadas por legislações 

específicas que regulamentam apenas o modus operandi interno, decadentes e 

atrasadas, que, em geral, conflitam com o texto da CRBF de 1988. No entanto, o art. 

144, § 7°, da CRFB de 1998 aduz: “A lei disciplinará a organização e o funcionamento 

dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência 

de suas atividades”.  

O descaso em legislar acerca das atividades inerentes a segurança pública é 

de tamanha desídia que normatizar o simples procedimento de usar algemas ou não 

usar em uma pessoa que fora acusado de cometer o fato-crime foi objeto de 

apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que ainda não fora 

regulamentado o Decreto Federal previsto no art. 199 da Lei 7.210, de 11 de junho de 

1984, que aduz acerca do uso de algemas. Assim, o Supremo Tribunal Federal 

aprovou por unanimidade de votos a Súmula Vinculante n° 11, que dispõe: 

 
Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado 
receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por 
parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por 
escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do 
agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual 
a que se refere, sem a responsabilidade civil do Estado. 
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Diante da Súmula Vinculante n 11°, Rangel (2009, p. 628 et. seq) assevera que: 

 
Com a súmula vinculante a polícia só poderá algemar o detido quando 
este oferecer resistência, ameaçar fugir no momento da prisão ou 
tentar agredir os agentes ou a si próprio. Dessa forma, ausentes os 
requisitos acima, o suspeito deve ser preso sem algemas, sob pena 
de o Estado ser processado civilmente e os agentes responderem 
administrativamente, civil e penalmente. Além disso, o APF ou o ato 
processual de prisão pode ser anulado.  
Cria-se, com a Súmula Vinculante, um novo vício jurídico: o vício do 
uso de algemas que acarreta a sanção de nulidade do ato processual. 
A autoridade policial deverá justificar, por escrito, o uso de algemas no 
preso, sob pena de responsabilidade dita na lei. O problema será se a 
justificação da autoridade policial convencerá a autoridade judiciária 
que é quem exercerá o papel fiscalizador da legalidade ou não do seu 
uso. Em outras palavras, inventaram mais uma maneira de anular o 
APF ou a decisão judicial daqueles que não podem ser presos, mas 
se forem presos não sejam algemados. 
Algema e “camburão” são para pobre, não para colarinho-branco. 

 

 

O uso de algemas é para garantir a preservação dos Direitos Humanos do 

cidadão detido, a integridade física, pois as viaturas policiais têm a presença de armas 

de fogo e, com isso, em um momento de anormalidade o indivíduo acusado de ter 

praticado um fato-crime ao ser conduzido a Delegacia de Polícia poderá tentar se 

apossar de uma destas armas e colocar em risco a vida de terceiros, do policial e, 

consequentemente, a do próprio detido. Por isso, que o uso de algemas deveria ser 

obrigatório e a não utilização a exceção. 

Em relação ao uso letal da força é inaceitável que os mesmos requisitos da 

legítima defesa inerentes às pessoas comuns, sejam também os mesmos requisitos 

aplicados ao policial, ou seja, a norma permissiva da legítima defesa é aplicada 

igualitariamente tanto as pessoas comuns como aos policiais ao fazer uso da força 

letal. Torna-se essencial legislar o uso letal da força por policiais com fulcro nos 

Direitos Humanos para defender as pessoas comuns da ação nefastas dos 

transgressores das normas penais que em nada contribuem para a convivência 

harmônica da sociedade.  

Greco assevera acerca dos requisitos objetivos e subjetivos da legítima defesa 

do Código Penal brasileiro, Decreto-Lei nº 2.248, de dezembro de 1940, art. 25, caput: 

que: “Entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios 

necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”. 

Ipsis verbis: 



42 

 

 
Esclarece Maurach que, “por agressão deve entender-se ameaça 
humana de lesão de um interesse juridicamente protegido”, ou ainda, 
na lição de Wezel, “por agressão deve entender-se a ameaça de lesão 
de interesses juridicamente protegidos (bens jurídicos), proveniente de 
uma conduta humana.” 
Meios necessários são todos aqueles eficazes à repulsa da agressão 
que está sendo praticada ou que está prestes a acontecer. 
Além de o agente selecionar o meio adequado à repulsa, é preciso 
que, ao agir, o faça com moderação, sob pena de incorrer no chamado 
excesso. Quer a lei impedir que ele, agindo inicialmente numa situação 
amparada pelo direito, utilizando os meios necessários, atue de forma 
imoderada, [...] para fazer cessar a agressão que estava sendo 
praticada. 
Há possibilidade, ainda, de o agente não só defender a si mesmo, 
como também de defender a terceira pessoa, mesmo que esta última 
não lhe seja próxima, como nos casos de amizade e parentesco. Fala-
se, assim, em legítima defesa própria ou de terceiros.[...]. 
Para que se possa falar em legítima defesa não basta só a presença 
de seus elementos de natureza objetiva, descritos na art. 25 do Código 
Penal. É preciso que, além deles, saiba o agente que atua nessa 
condição, ou, pelo menos, acredite agir assim, pois, caso contrário, 
não se poderá cogitar de exclusão da ilicitude de sua conduta, 
permanecendo esta, ainda, contrária ao ordenamento jurídico. 
(GRECO, 2010 p. 69). 
 

 

Data venia, para citar um caso hipotético, enfatiza: Um indivíduo “A” entra em 

discussão com indivíduo “B”. O indivíduo “A” saca de uma arma de fogo para matar o 

seu desafeto, mas se arrepende, em seguida foge a pé. Caso, o indivíduo “B” o persiga 

e o mate, não agiu em legítima defesa, consoante os requisitos da legítima defesa.  

Um indivíduo “A”, portando arma de fogo, rouba o indivíduo “B” que não reage 

por está desarmado ou por optar em não esboçar reação; e o indivíduo “A” foge a pé 

com os pertences que acabara de rouba. Em seguida o indivíduo “B” aciona a polícia.  

A polícia faz incursões na localidade e, por conseguinte, consegue localizar o 

indivíduo “A” que está fugindo com a arma de fogo em mão. O policial percebe que o 

indivíduo “A” não está disposto a se render, haja vista que já ouvira a sirene da policia 

para soltar a arma e se render. Como também, o indivíduo “A” procura um local para 

se abrigar e, consequentemente, ter condições de agir contra os policiais. Caso, os 

policiais o neutralizem usando da força letal, arma de fogo, não são beneficiados com 

instituto da legítima defesa, pois não atenderam aos requisitos da legítima defesa. 

O indivíduo “A” é uma pessoa que colocou em risco a vida do indivíduo “B”; 

poderá usar a arma de fogo contra um terceiro que passe por seu caminho e, com 

isso, os policiais não continuarem a perseguição para socorrer a nova vítima e ele 
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fugirá para cometer novos crimes. Por isso, que se faz essencial lei específica para 

regulamentar as ações da segurança pública. Contudo, que seja condizente com a 

Defesa dos Direitos Humanos e a preservação da dignidade da pessoa humana, como 

também a garantia do Estado de promover a eficiência da segurança pública.  

Diante do exposto, a atividade policial deve ter normas específicas para 

propiciar a efetividade dos órgãos de segurança pública e garantam assim também a 

promoção dos Direitos Humanos dos policias, que arriscam as próprias vidas em 

defesa dos Direitos Humanos, do conceito moderno de segurança pública, da ordem 

pública e jurídica.  

Malgrado, a falta de normas específicas que regulem a atividade policial trás 

consequências nefastas aos policiais e a sociedade em geral, pois as ações policiais 

no combate ao infrator penal que resultem em morte do transgressor e/ou algum outro 

dano, em via de regra, será considerado execução sem o direito de legítima defesa 

daqueles que não contribui para convivência harmônica da sociedade e a manutenção 

do Estado Democrático de Direito, e muito menos com os Direitos Humanos. Nesse 

sentido, é essencial que se tenha legislação específica para regular a atividade policial 

em consonância com o Estado Democrático de Direito que visa preservar a dignidade 

da pessoa humana e promover os Direitos Humanos. 

Outrossim, diante de algumas das omissões citadas por parte do Estado, em 

não normatizar especificamente o modus operandi dos órgãos policiais. O Estado 

coaduna assim para a formação dos grupos de extermínios, que em alguns casos têm 

a participação dos policiais por falta de meios legais para exercer seu mister e passam 

a ser justiceiros inicialmente e, por conseguinte, começam a matar não mais por sede 

de justiça, cometem homicídios por razões financeira, para marcar território, pelo 

simples prazer de matar. 

 

 

2.6 Da Guarda Municipal 

 
 

A CRFB de 1988 facultou aos Municípios a criação de Guardas Municipais 

consoante com o § 8°, art. 144. O Constituinte Originário não deu atribuição das 

Guardas Municipais a função de polícia, mesmo sendo tratadas no Título V, Capítulo 

III, que é o destinado à segurança pública. Aduz: “§ 8º Os Municípios poderão 
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constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e 

instalações, conforme dispuser em lei”. 

Silva averba acerca da responsabilidade da Guarda Municipal, in verbis: 

 
Os constituintes recusaram várias propostas no sentido de instituir 
alguma forma de polícia municipal. Com isso, os Municípios não 
ficaram com nenhuma específica responsabilidade pela segurança 
pública. Ficaram com a responsabilidade por ela na medida em que 
sendo entidade estatal não podem eximir-se de ajudar os Estados no 
cumprimento dessa função. Contudo, não lhes autorizou a instituição 
de órgão policial de segurança e menos ainda de polícia judiciária. 
(SILVA, 2019, p. 781 et. seq.). 

 

 

Entretanto, o Congresso Nacional aprovou o projeto de Lei que dá poder de 

polícia as guardas municipais e a presidente Dilma sancionou, como também fora 

publicado no Diário Oficial da União, no dia 11 de agosto de 2014. Com isso, as 

guardas municipais passam a ter poder de polícia em consonância com a Lei Nº 

13022, de agosto de 2014. No entanto, essa lei poderá ser objeto de 

inconstitucionalidade, conforme a posição de Silva (op. cit). 

Monet assevera (2006, p. 100), in verbis: 

 
[...] polícias municipais fragmentadas, como as da Holanda ou da 
Bélgica, teoricamente têm a vantagem de conhecer bem o terreno e 
as expectativas da população. Implantadas no centro de espaços 
geográficos restritos, estão em condições de intervir com presteza.  

 

 

Ao afirmar que as polícias municipais têm a vantagem de conhecer bem o 

terreno em que trabalha, o autor acima referido está correto. Contudo, pode-se afirmar 

também que essa afirmativa não é característica exclusiva das polícias municipais, 

pois, nesse sentido é possível normatização do policial do Estado permanecer fixo em 

um determinado terreno e, que, esse policial não possa ser remanejado ad natum, ed 

est, por iniciativa de qualquer autoridade, salvo por interesse público e a título de 

sanção administrativa, assegurado à ampla defesa e o contraditório.  

Diante do exposto, conclui-se que a “Constituição Cidadã” adotara o modelo 

pluralista de polícia, Ciclo Incompleto de Polícia, exceto a Polícia Federal que realiza 

o Ciclo Completa de Polícia, com a faculdade dos municípios criarem suas guardas 

municipais para proteger seus bens, serviços e instalações e, com isso, não tem 

responsabilidade direta nas ações de segurança pública. 
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Portanto, é essencial regulamentar o modus operadi dos órgãos policiais com 

leis específicas para atender as necessidades dessa atividade fundamental ao 

fortalecimento do Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana, a 

promoção dos Direitos Humanos e o conceito moderno de segurança pública. 

Faz-se, assim, necessário reformular o atual modelo do Sistema Nacional de 

Segurança Pública vigente em nosso ordenamento jurídico, para combater os altos 

índices de violência ou vamos para um caminho que se tornará nefasto para 

reestabelecer o convívio social harmônico. 

 Conclui-se, assim, que o Ciclo Completo de Polícia já é praticado 

informalmente pelas polícias, cada uma a seu modo. Desta feita, com a implantação 

do Ciclo Completo de Polícia será possível ter políticas de Governo para integrar a 

sociedade civil organizada, os representantes dos Direitos Humanos e os demais 

órgãos públicos nas ações proativas em favor da prevenção do não cometimento de 

infrações penais e, sendo assim, poderá restabelecer a paz social entre os indivíduos 

que formam a coletividade brasileira.  
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3 CICLO COMPLETO DE POLÍCIA 

 

É inegável a necessidade de se repensar o atual Sistema Nacional de 

Segurança adotado por nossa “Carta Política”, haja vista que o conceito moderno de 

segurança pública aduz que é essencial o Estado garantir qualidade de vida às 

pessoas, não apenas a incolumidade física e a preservação do patrimônio. Com isso, 

reformular a segurança pública é um dever-poder do Estado. 

O Estado - em decorrência dos altos índices de violência que são nefastos à 

sociedade brasileira - precisa fortalecer as instituições policiais para que se possa 

oferecer um serviço de qualidade que possibilite o bem da coletividade que clama por 

segurança pública. Contudo, a sociedade civil organizada deseja uma polícia cidadã, 

que promova os Direitos Humanos e garanta os direitos individuais e coletivos 

assegurados na “Constituição Cidadã”. 

O atual Sistema Nacional de Segurança Pública adotou o Ciclo Incompleto de 

Polícia em que as atribuições de Polícia Administrativa e Polícia Judiciária são 

exercidas por órgãos distintos de polícia. Entrementes, esse modelo de polícia não se 

efetivou como se deseja, devido aos motivos já expostos. Entrementes, os governos, 

mediante políticas de aproximação das instituições policiais que visam completar esse 

vácuo na segurança pública, buscam fazer a integração das polícias. 

Germano (2006, p.45) assevera o significado de integração, ipsis litteris: 

 
[...] processo contínuo de coordenação e aproximação entre as 
polícias, demandando projetos de longo prazo. Aspectos culturais, 
corporativos, políticos, sociológicos, são barreiras históricas no projeto 
de cooperação. A tarefa remonta às origens das polícias, mas passa 
pelos sucessivos governos, que, mais acentuadamente na última 
década, têm enfrentado com vigor os problemas derivados da precária 
integração entre os órgãos policiais.  

 

 

Ora, a integração das polícias deveria ser algo natural. Contudo, integrar as 

polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal, é um dos desafios que as políticas de 

segurança têm enfrentado até a presente data e não se tem obtido o resultado 

desejado. Provavelmente isso ocorre devido ao fato de cada órgão policial ter sua 

cultura, formação e modus operandi. Com isso, a integração não acontece de fato e a 

segurança pública padece. Por isso, o presente trabalho propõe a extinção da Polícia 
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Rodoviária Federal, e, nesse sentido, instituindo um convênio entre a União e os 

Estados, as rodovias federais passariam a ser policiadas pela nova polícia.   

Gomes e Lemos, ambos oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 

defendem o atual modelo de segurança pública, in verbis: 

 
A Constituição Federal previu a existência de uma polícia preventiva 
ou ostensiva e outra polícia de investigação ou judiciária, formando o 
conhecido “ciclo de polícia”. Mesmo nas polícias que exercem o ciclo 
completo de polícia, quem atende a ocorrência policial não é o mesmo 
que irá investigá-la. Aliás, são atividades bastante distintas para serem 
unificadas. O problema começa com na formação. A polícia ostensiva 
(policial militar) é formada e moldada para ter “ação de presença”, para 
ser vista, antever situações, ser preventiva; a polícia de investigação 
(policia civil) é formada e moldada para passar despercebida, buscar 
elementos de convicção de autoria de delitos sem se fazer presente. 
Ora, são atividades absolutamente diferentes. O que ocorre hoje é que 
por falta de regulamentação, por falta de gerenciamento e mando de 
atividades se confundem e disputam espaços. (GOMES; LEMOS apud 
LIMA, 2010, p. 48).  

 

 

Os defensores do atual modelo de segurança pública argumentam que a 

integração das polícias é suficiente para que se possa formar o ciclo de polícia; 

também argumentam que a tradição em separar os policiais militares dos policiais civis 

torna-se inviável uma única polícia exercer o Ciclo Completo de Polícia, uma vez que 

a cultura, formação e modus operandi são diferentes nos órgãos policiais; 

concentração de armas letais em uma instituição policial, em caso de insatisfação, ter-

se-ia muita dificuldade de controlar. 

Pois bem, se a integração das polícias, de per si, fosse a solução para o 

combate aos altos índices de violência que o Brasil apresenta já se teria obtido 

resultados em garantir à sociedade segurança pública de qualidade. Entretanto, a 

realidade é totalmente adversa. Nesse sentido, pode-se afirmar que a política de 

integração das polícias já nasceu com seu fracasso anunciado, pois misturar um órgão 

policial com um Civil é o mesmo que colocar no mesmo recipiente “água e óleo”. 

Em relação à formação, cultura, modus operandi, com a implantação do Ciclo 

Completo de Polícia, os novos integrantes das polícias farão parte da mesma 

instituição policial e, sendo assim, teriam as mesmas normas para regulamentar a 

qualificação, formação e modus operandi. Nesse sentido, as polícias - cada uma a 

sua maneira - já realizam as atribuições típicas da outra instituição policial. Então, não 

há dificuldade em criar uma força policial única para exercer o Ciclo Completo. 
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O argumento da concentração de material bélico em uma instituição policial não 

faz sentido, tendo em vista que as Forças Armadas têm superioridade bélica em 

relação aos das polícias.  

José Vicente da Silva Filho, em audiência pública no Congresso Nacional, 

afirmara que, in verbis: 

 
A palavra da moda é a integração das polícias, e não a unificação. E 
o que é uma integração? E fazer com que duas policias permaneçam 
como estão e se criem mecanismos que permitam e estimulem a 
atuação harmônica de suas atividades. Até há uma regulamentação 
do $ 7º, se não me engano, do artigo 144, para que elas se entendam. 
Leis não fazem com que as pessoas desenvolvam entendimento 
cooperativo eficiente. Essa integração é uma das maiores falácias. A 
minha previsão é que, mantendo-se esse sistema como temos hoje, 
ou seja, duas estruturas policiais, no futuro, sem a menor dúvida – e é 
uma visão pessimista nesse sentido, apesar de eu ser uma pessoa 
otimista -, vamos continuar assistindo ao descontrole da violência. 
(SILVA FILHO apud RAMOS; ROTH; COSTA, 2011, p. 210). 

 

 

Rondon Filho afirma que a integração para ser efetiva precisa apresentar 

órgãos policiais que executem o Ciclo Completo de Polícia, Verbum ad verbo: 

 
[...] as ações integradas só apresentam resultados quando uma das 
instituições realiza o ciclo completo de polícia, no caso em questão a 
polícia civil, pois, além de desempenhar sua missão constitucional 
(investigação), nessas atividades desempenha o policiamento 
ostensivo. Citamos como exemplo o Grupo Especial de Fronteira 
(GEFRON) criado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública de 
Mato Grosso com atribuição de policiamento ostensivo e repressivo na 
área da fronteira Brasil – Bolívia com a ressalva de que a Polícia 
Judiciária Civil Mato-grossense, neste caso, realiza o ciclo completo e 
a Polícia Militar somente a parte que lhe compete constitucionalmente. 
Eis aqui mais um motivo para deixarmos de lado experimentos 
híbridos e admitirmos, implementando, um modelo realmente 
condizente, ou seja, uma polícia única e de ciclo completo. (RONDON 
FILHO, 2003, p. 61). 

 

 

Diante do exposto, dos dados oferecidos por entidades reconhecidas e 

acreditadas mundialmente, a exemplo da ONU, torna-se fundamental reestruturar o 

Sistema Nacional de Segurança Pública. Nesse sentido, o Ciclo Completo de Polícia 

possibilita condições de solucionar a celeuma no âmbito da segurança pública, ed est, 

o único órgão policial a exercer a função policial em um território definido, pois é um 

desrespeito ao princípio constitucional da eficiência que rege a administração pública 
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ter mais de uma instituição policial realizando o mesmo serviço em um dado território. 

Contudo, precisa-se definir se esse órgão policial é Civil ou Militar, ou até mesmo os 

dois em territórios diferentes. 

 

3.1 Da Constitucionalidade 

 

Para que se adote o Ciclo Completo de Polícia em comento são imprescindíveis 

alterações na “Carta Suprema” de 1998, no Título V, Capítulo III, do art. 144, isto é, 

faz-se necessário alterar a CRFB de 1988 por intermédio de emenda constitucional, 

cuja matéria terá que ser apreciada pelo plenário das duas Casas do Congresso 

Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal) e, para aprovação, precisará de 

3/5 dos votos em dois turnos nas respectivas Casas. 

O processo legislativo de aprovação de uma emenda à Constituição Federal 

está contemplado no Título IV, Capítulo I, Seção VIII, Subseção II, no artigo 60, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e compreende as seguintes 

fases, in verbis: 

 
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados 
ou do Senado Federal; 
II – do Presidente da República; 
III – de mais da metade das assembleias legislativas das Unidades da 
Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de 
seus membros. 
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de 
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. 
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em 
ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. 
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo 
número de ordem. 
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente 
a abolir: 
I – a forma federativa de Estado; 
II – o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III – a separação dos poderes; 
III – os direitos e garantias individuais. 
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida 
por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma 
sessão legislativa. 

Carvalho Filho assevera acerca da inviabilidade de se reformar a CRFB de 

1988, ipsis verbis:  
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[...] Na Constituição brasileira de 1988 constam do artigo 60, $ 4º. A 
inviabilidade de se reformar a Constituição, violando as limitações 
materiais, ao confronto com a necessidade de adaptá-la à realidade 
muitas vezes marcada pela volubilidade das circunstâncias e pela 
vontade dos detentores do poder, faz com que as limitações sejam 
fatores de tensão política. 
A primeira limitação material, na Constituição de 1988, impede a 
mudança da forma federativa. Não se pode, portanto, transforma o 
Estado brasileiro em unitário, mesmo descentralizado. 
Em seguida, a Constituição coloca a salvo o voto direito, secreto, 
universal e periódico, expressão do princípio democrático. 
Constitui ainda óbice ao poder de reforma a separação dos poderes. 
Trata-se de proibir a supressão de qualquer dos poderes do Estado – 
Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como de resguardar as 
atribuições básicas de cada um deles. 
Finalmente, os direitos e garantias individuais são imodificáveis por via 
de emenda à Constituição. Entendemos que se acham abrangidas, 
pela cláusula de irreformabilidade, quaisquer direitos fundamentais, 
como, por exemplo, os direitos sociais, bem como os outros direitos 
fundamentais além daqueles declarados no Título II da Constituição. 
Também os direitos fundamentais decorrentes de tratados 
internacionais de que o Brasil seja parte, apesar da controvérsia 
doutrinária e jurisprudencial, tem ao nosso entender, eminência 
constitucional. (CARVALHO FILHO, 2008, p.257). 
 

 

Emendar à Constituição da República Federativa do Brasil para criação de um 

órgão policial que exerça o Ciclo Completo de Polícia em um dado território com 

exclusividade é bastante complexo. Haja vista que interesses individuais estão em 

xeque, pois o atual modelo de segurança pública no Brasil favorece o aumento da 

violência e, com isso, gera lucros financeiros para pessoas inescrupulosas que 

faturam com o fornecimento de segurança privada e com a utilização dos órgãos de 

segurança pública para ser objeto de troca em conchavos políticos. 

Contudo, com a implantação do Ciclo Completo de Polícia, pode-se afirmar que 

este viabiliza o fortalecimento do Estado, das instituições públicas, da promoção dos 

Direitos Humanos, os direitos individuais e coletivos elencados na CRPB de 1998, 

além de fortalecer a democracia com a modernização dos órgãos de segurança 

pública em defesa da sociedade. 

Destarte com a criação da Polícia Única, no âmbito dos Estados, para exercer 

o Ciclo Completo, não se está confrontando a “Carta Magna” de 1988, pois não está 

sendo extinto do texto constitucional a segurança pública, que é cláusula pétrea. Muito 

pelo contrário, busca possibilitar maior eficiência na seara do Sistema Nacional de 
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Segurança Pública, cujos artigos 5º e 6º da “Constituição Cidadã” dispõem não podem 

ser objetos de emenda constitucional, ipsis litteris:  

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade,[...].” 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição. 

 

 

Consoante os artigos supracitados, a segurança pública deveria ser direito de 

todos. Entrementes, na realidade, as comunidades carentes só têm a presença dos 

órgãos de segurança pública em momentos de anormalidade, isto é, quando ocorre 

um fato-crime e/ou em operações policiais. Nesse contexto, geralmente a polícia 

chega já fazendo uso da força e, em alguns casos, como são locais em que o crime 

impera, os órgãos policiais atuam de forma muito enérgica. 

A segurança pública, apesar de ser um direito natural, um direito social, não é 

assim que funciona na prática. Enquanto nos bairros nobres as viaturas policiais são 

vistas uma atrás da outra, nas áreas carentes quem determina o cotidiano da vida das 

pessoas humildes são os chefes do tráfico e/ou os que detêm o comando dos 

criminosos no local. 

 O atual modelo de segurança pública fracassou, tanto é que o mal se fortalece 

a cada dia em diversas comunidades, e o Estado não tem mais o controle dessas 

áreas, como também não tem o monopólio do uso da força para combater os 

transgressores das leis. Por isso, se faz pertinente a criação da Polícia Única que 

exerça o Ciclo Completo. 

  

4.2 Da Polícia Única Estadual 

 

A criação da Polícia Única Estadual significa que passará a existir um único 

órgão policial com atribuição exclusiva para cada Estado, Território e Distrito Federal. 

A Polícia Única Estadual teria as atribuições de Polícia Administrativa e Judiciária, ou 

seja, Ciclo Completo de Polícia. Entrementes, defendemos a extinção da Policia 

Rodoviária Federal. Com isso, as rodovias federais passariam a ser policiadas pela 

Polícia Estadual por meio de convênio firmado entre a União e os Estados, 
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denominado pela doutrina de gestão associada.14 Os servidores da Polícia Rodoviária 

Federal seriam aproveitados para servir a Policia Federal, em atividade semelhante à 

que foram nomeados para a Polícia Rodoviária Federal. 

Portanto, é objeto de nossa pesquisa a maior participação da União na seara 

da segurança pública. Nesse cenário, defendemos a criação da Guarda Nacional de 

Segurança Pública com Ciclo Completo, subordinada diretamente ao Governo 

Federal, e com atuação nos Estados para auxiliar a Polícia Estadual na defesa dos 

Direitos Humanos e da dignidade da pessoa humana, mediante convênio pactuado 

entre União e Estados. Nesse sentido, o Governo Federal, que é detentor da maior 

parte dos tributos arrecadados, não pode se eximir de sua participação efetiva no 

âmbito da segurança pública. Para isso, a Guarda Nacional teria presença em todos 

os Estados do Brasil, com um efetivo mínimo de 500 (quinhentos) policiais nos 

Estados menos populosos, e com efetivo mais amplo em Estados com população 

maior. 

Aluvizão Júnior (2008, p. 58) aduz acerca da Polícia Única, verbum ad verbo: 

 
Assim, a polícia única teria as atribuições das duas polícias hoje 
existentes, isto é, teria as atribuições preventivas ostensivas e também 
as atribuições repressivas e judiciárias e para tanto teria um 
seguimento uniformizado que cuidaria das atividades preventivas 
ostensivas e um outro seguimento que trabalharia de forma velada, 
desempenhando as atividades investigativas, porém os dois 
seguimentos seriam subordinados a um mesmo comando, mesmo 
porque tratar-se-ia da mesma instituição, além de que seus 
integrantes poderiam ser transferidos de um seguimento para outro, 
sempre que necessário, pois ambas as atividades fariam parte do rol 
das atribuições de seus cargos, o que propiciaria aos superiores 
hierárquicos explorarem melhor o potencial de cada policial, 
demonstrado durante a prática do serviço policial, ou seja, a aptidão 
para a função investigativa ou preventiva. 
 

 

Em relação ao Ciclo Completo de Polícia, Zaverucha (2004, p. 55) afirma, in 

verbis:  

 
Qualquer policial mediano sabe que se os infratores não forem 
identificados por pessoas no local da ocorrência, diminui a 

                                                 
14 “[..] significa um conjugação de esforços visando a fins de interesse comum dos gestores. Em relação 
à gestão associada de serviços públicos, pode-se adotar a conceituação de que corresponde ao 
“exercício das atividades de planejamento, regulação ou fiscalização de serviços públicos por meio 
consórcio público ou de convênio de cooperação entre entes federados, acompanhados ou não da 
prestação de serviços públicos ou da transmissão total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens 
essenciais à continuidade dos serviços transferidos.” (CARVALHO FILHO, 2009, p 335).  
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probabilidade dos policiais, posteriormente, os localizem. Por isso 
mesmo, nos países democráticos, as polícias são distribuídas 
geograficamente garantindo, desse modo, que cada polícia faça o 
ciclo completo de policia. 

 

 

Nesse sentido, de um órgão policial exercer o Ciclo Completo, as ações de 

combate ao crime são mais céleres, tendo em vista que a mesma instituição policial é 

a responsável pela prevenção e investigação das infrações penais. Nesse contexto, 

as informações de prevenção e investigação são usadas pelo mesmo órgão policial 

e, sendo assim, a repressão em momentos de anormalidade serão, em suma, mais 

eficientes. Com isso, a sensação de insegurança é menor e propicia à sociedade, por 

consequência, o moderno conceito de segurança pública que visa assegurar 

qualidade de vida às pessoas. 

Hermes aduz acerca da reestruturação da segurança pública e os benefícios 

que traria à sociedade, verbum ad verbo: 

 
Nossa polícia precisa ser remodelada, a gestão integrada de 
segurança pública sofre com a fogueira de vaidades institucionais e 
parece porque cada seguimento policial quer ter maior notoriedade 
diante da imprensa. 
[...]. 
A integração do ciclo completo das atividades policiais: investigação e 
policiamento ostensivo deveriam ser realizadas pela mesma 
instituição. [...]. 
A realização do ciclo completo só traria vantagens para a sociedade. 
Isso é tão claro que as polícias já estão fazendo isso, as responsáveis 
pelo policiamento ostensivo já possuem seus órgãos de inteligência 
que munem os que estão na linha de frente com informações par seu 
melhor trabalho. Por outro lado, as polícias judiciárias, já possuem 
seus grupos para a ação ostensiva para não precisarem depender ou 
fatiar seu pudim promocional com outras. (HERMES, 2013, p. 21). 
 

 

Consoante com o exposto por Hermes, acreditamos que não se pode olvidar 

que os benefícios para a sociedade - que é o usuário da segurança pública oferecida 

pelo Estado - surgem em decorrência das vantagens que o Ciclo Completo de Polícia 

oferece às instituições policiais. Nessa senda, órgãos policiais com comando único 

para planejar e agir evitaria duplo emprego de policiais e de instalações, centro de 

inteligência policial único para prevenir as infrações penais, e, como consequência, 

diante do fato-crime, maior celeridade em identificar a autoria e colher provas 

materiais para que o Estado possa vir a reeducar o transgressor penal. 
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Monet (2006, p.99) discorre acerca da existência das vantagens de um país em 

ter uma polícia única: 

 
A existência num país de um corpo de polícia único apresenta 
vantagens evidentes. Evita duplos empregos, [...]. Facilita a 
coordenação, exclui as rivalidades entre corpos concorrentes, os 
conflitos de atribuições ou de terreno, os atritos no terreno, tudo o que 
a imprensa e o cinema designam pelo termo “guerra das polícias” e 
que aflige de maneira endêmica certos sistemas dualistas [...]. 

 

 

Exemplo disso é a Noruega, onde se tem um único órgão policial responsável 

pelo policiamento de todo o país. Entrementes, um país com a dimensão continental 

que é o Brasil, a diversidade de cultura, entre outros fatores como a geografia, não é 

aconselhável se ter uma única polícia subordinada a um poder central. Entretanto, é 

possível ter uma polícia única, dentro de uma área predeterminada, com atribuições 

de Polícia Administrativa e Judiciária e, com isso, excluir as rivalidades de terreno. 

Luvizão Júnior (2008, p. 37) aduz acerca do modelo de outras polícias, como, 

por exemplo, o modelo que a França adota, in verbis: 

 
A França pertence ao rol dos países de democracia liberal, possuindo 
uma centralizada em crise de decisão entre seguir a dimensão local 
ou seguir a dimensão internacional face a unificação européia. 
Comparando-se os índices de criminalidade da França com o Brasil 
pode-se perceber a grande diferença que permeia os sistemas 
policiais dos dois países, pois enquanto por lá o índice de homicídios 
por 100.000 habitantes não passa de 2,6, sabe-se que no Brasil a taxa 
é quase dez vezes maior (24 homicídios por 100.000 mil habitantes). 
Possui duas polícias, a Polícia Nacional (PN) e a Guarda Nacional 
(GN), com um total de 220.000 agentes subordinadas diretamente ao 
Poder Executivo, fazendo a polícia judiciária sob controle da 
autoridade judiciária (desenvolvem o ciclo completo de polícia). 
 

 

Em relação ao número de homicídios entre Brasil e França, não se deve levar 

em consideração apenas o modus operandi de cada país, uma vez que existe todo 

um aspecto social e cultural que coadunam para que se tenha um baixo ou alto índice 

de violência. Contudo, a partir do momento que o Estado cumpre sua função de 

prestar segurança pública de qualidade, os índices de violência não são tão 

exorbitantes, como é o caso do Brasil. É evidente que a violência no Brasil não é culpa 

apenas das instituições policiais, que têm atribuição da CRFB de 1988 de segurança 

pública, também está relacionada, sobretudo, com a falta de investimentos na 

educação e saúde. 
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A França adota o Ciclo Completo de Polícia, com duas forças policiais atuando 

em territórios distintos: a Guarda Nacional, vinculada ao Ministério da Defesa, de 

caráter militar; e a Polícia Nacional, de caráter civil, vinculada ao Ministério do Interior. 

Em relação ao modelo de polícia pluralista, centralizado e descentralizado, 

remetemos o leitor ao Capítulo II, página 27, deste trabalho. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que o Ciclo Completo de Polícia tem mais 

eficiência que o Ciclo Incompleto de Polícia. Os países democráticos, em sua maioria, 

adotam o Ciclo Completo de Polícia. Comparando os argumentos dos que defendem 

o atual modelo de segurança pública com os autores que vislumbram a reestruturação 

do Sistema Nacional de Segurança Pública, percebe-se que estes têm argumentação 

mais sólida, pois evita o duplo emprego de policiais e estruturas físicas, comando 

único, mais celeridade em combater o crime com atribuições preventivas, 

investigativas e de repressão. Com isso, conclui-se que a implantação do Ciclo 

Completo de Polícia possibilita ao Brasil retomar o caminho de uma segurança pública 

pautada na defesa dos Direitos Humanos. 

Com a reestruturação do Sistema Nacional de Segurança Pública faz-se, 

assim, necessário implantação do Ciclo Completo de Polícia com um órgão policial 

estadual, e a criação da Guarda Nacional de Segurança para auxiliar os governos 

estaduais no âmbito da segurança pública. Diante do exposto, surge a seguinte 

ponderação: o Ciclo Completo de Polícia deve ser de caráter civil ou militar? 

Mir assevera que a polícia deve buscar combater o crime do homem e não o 

homem. Nesse sentido, defende a polícia de caráter civil, ipsis litteris: 

 
A especialização de um único corpo policial – e não a existência de 
vários corpos policiais (militar, civil, guarda municipal) – é o que existe 
na maioria dos países apoiado no bom senso e respaldado por 
resultados comprovados. A polícia fardada, ostensiva, mas civil, não 
pode ser acoplada às Forças Armadas (corpos armados para a defesa 
externa). A violência bélica busca o extermínio do inimigo. O ofício 
policial é dirigido, constitucionalmente e moralmente, para prevenir e 
reprimir não o homem, mas o crime do homem. O policial está inserido 
em contexto diametralmente oposto ao do militar. A polícia só está 
autorizada no campo dos direitos e da justiça real a usar da violência 
como último recurso dos muitos que a competência profissional pode 
lhe garantir. (MIR, 2004, p. 417). 

 

 

Em consonância com o posicionamento de Mir (op. cit.), o militar é preparado 

para guerra e, sendo assim, tem a formação de vencer o inimigo, exterminar, vive um 
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clima cotidiano de alerta para se defender de um possível ataque do seu inimigo. Com 

isso, as pessoas desconhecidas que se aproximam do militar são consideradas um 

inimigo. 

Outrossim, a sociedade brasileira deve repensar a sua ideologia em relação à 

polícia, tendo em vista que esta também tem a polícia como inimiga, por motivos 

diversos, dentre os quais os anos vividos durante o regime militar. Por outro lado, 

convém lembrar que a sociedade brasileira vem cometendo pequenos delitos, como, 

por exemplo, estacionar em local proibido, avançar sinal vermelho. Nesse sentido, os 

valores morais, que são alicerces para a formação de um país justo e solidário, 

começam a mudar. A polícia, que inicialmente é a defensora da sociedade, é vista 

como inimiga nos momentos em que é preciso usar da força para combater o crime. 

Muito se tem ouvido, por parte da sociedade: não precisa agir dessa maneira, excesso 

de força, abuso de poder, não se combate o crime com flores, também não é aceitável 

o excesso. 

O Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), 

no dia 30/5/2012, aprovou 170 recomendações, sendo que parte integrante do 

relatório confeccionado pelo Grupo de Trabalho sobre o Exame Periódico Universal 

(EPU) sugere que o Brasil passe a adotar a Polícia Única. Essa proposição foi obra 

da Dinamarca, que requer a abolição do “sistema separado de Polícia Militar, 

aplicando medidas mais eficazes [...] para reduzir a incidência de execuções 

extrajudiciais”. Nessa senda, a Organização das Nações Unidas recomendou ao 

Brasil a necessidade da adoção de uma Polícia Única, de caráter eminentemente civil. 

Luvizão Júnior discorre acerca do pensamento da ala que se posiciona 

contrária à desmilitarização, a exemplo de Bastos, verbum ad verbo: 

 
Ao tratar da desmilitarização das polícias militares, justifica seu 
posicionamento contrário numa possível sindicalização de 500 mil 
policiais militares (desmilitarizados) com aumento do poder aos 
sindicatos em contraposição a uma suposta diminuição de poder dos 
Governadores, “pela retirada de uma força operativa a serviço da 
cidadania, que a qualquer momento poderá ser usada, também na 
defesa do Estado”. Alega que a desmilitarização enfraquecerá a 
defesa da ordem pública, ocorrendo uma redução do poder de defesa 
interna e externa e que a quebra do vínculo hierarquia e disciplina é 
uma grave ameaça às corporações militares. [..] as atividades das 
polícias civis e militares são incompatíveis (no seu ponto de vista), uma 
vez que o policiamento ostensivo exige homens uniformizados e a 
atividade de polícia judiciária exige pessoal e viaturas 
descaracterizadas. (BASTOS, apud LUVIZÃO JÚNIOR, p. 55). 
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Apesar do clamor por um novo modelo de segurança pública não, se pode agir 

por impulso, tendo em vista que um sindicato dessa proporção representa perigo a 

uma greve generalizada, mas a desmilitarização das polícias possibilitará o 

fortalecimento do Estado Democrático de Direito, o restabelecimento da ordem 

pública, e a promoção dos Direitos Humanos. Entrementes, é fato que um sindicato 

dessa magnitude poderá fortalecer demasiadamente a nova polícia de caráter civil.  

Nesse sentido é que também defendemos a criação da Guarda Nacional de 

segurança pública, subordinada diretamente ao Governo Federal, com presença em 

todo território brasileiro para maior participação do Governo Federal em assegurar o 

conceito moderno de segurança, evitar a intervenção das Forças Armadas para 

garantir a ordem pública interna, e evitar o fortalecimento exacerbado das polícias 

estaduais.  

 Em relação aos Governadores, estes agem, em alguns casos, de maneira 

equivocada, haja vista que, por ter uma Polícia MILITAR que é proibida de fazer greve, 

alguns Governantes não negociam com as Polícias Militares que trabalham em regime 

de semiescravidão e com remuneração desconforme, ao exercerem atividades de alta 

periculosidade, mas essencial para o fortalecimento do Estado Democrático de 

Direito.  

Diante das exposições acerca do Ciclo Completo de Policia ser militar ou civil, 

os argumentos que a ala da desmilitarização defende são mais contundentes. Tendo 

em vista que nos países democráticos, em quase sua totalidade, suas forças policiais 

são, em sua maioria, civis, a exemplo de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. E 

mesmo os países que têm polícia militar, existem as polícias civis que atuam com o 

Ciclo Completo, como é o caso de França e Itália. 

Diante de todo arcabouço estudado até o presente momento, ideias, doutrina, 

história das polícias, pode-se afirmar que, com implantação do Ciclo Completo de 

Polícia, Polícia Única, no âmbito dos Estados, Território e Distrito Federal, é a polícia 

de caráter eminentemente civil. Nesse sentido, Lima assevera que o processo de 

transição do atual modelo para a polícia moderna dar-se-á, in verbis: 

 
[...] suas atribuições, cargos e progressões funcionais na nova polícia 
formada, [...], com a fusão, os Oficiais da PM seriam elevados ao cargo 
de Delegados de Polícia, na classe correspondente ao padrão salarial, 
obtendo acesso a todas as funções e cargo. [...]. Para tais funções, 
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far-se-ia necessário o curso de bacharel em direito, haja vista a 
especialização que o cargo requer, [...]. 
A necessidade do curso de Direito seria um critério para que os antigos 
Oficiais da Extinta Polícia Militar possam presidir inquéritos policiais a 
serem remetidos aos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito 
Federal e Territórios. [...]. 
As funções de Soldado, Cabo e Sargentos em seus três níveis, seriam 
extintas com as criações das carreiras [...], a carreira de Soldado se 
extinguiria, criando-se a Carreira de Guarda Civil Nível 1, com 
formação eminentemente policial para o exercício de suas funções; o 
mesmo ocorreria com o Cabo, esta elevada à Carreira de Guarda civil 
2; quanto às Carreiras de 3º, 2º, 1º Sargento PM e subtenente PM, 
estas seriam transformadas nas Carreiras de Inspetor de Polícia 
Níveis 1, 2, 3 e 4, respectivamente, com a função específica de 
supervisão do policiamento efetuado pelos Guardas Civis, com 
subordinação direta aos Delegados de Polícia. (LIMA, 2010, p. 53). 

 

 

Essa transição pode ser realizada da forma que Lima assevera. Contudo, já 

tramita no Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição 51 (SENADO, 

2014) de 2013, que trata do Ciclo Completo de Polícia e da desmilitarização das 

polícias. Nesse aspecto, assegura carreira única, ed est, o policial começa pela base 

e vai progredindo até chegar aos postos de comando. Esse é o modelo de investidura 

que nosso trabalho coaduna. Haja vista que a experiência policial adquirida ao longo 

dos anos deve ser privilegiada. 

Malgrado, o Ciclo completo de Polícia, de caráter civil, carreira única, ascensão 

funcional por meritocracia, qualificação continuada, policiamento ostensivo executado 

pelos Guardas Civis e o investigativo e supervisão pelos inspetores, subordinados aos 

Delegados de Polícia, sendo que os Distritos Policiais teriam um Delegado 24 h de 

plantão, no âmbito dos Estados, Territórios e Distrito Federal visa possibilitar mais 

eficiência ao Sistema Nacional de Segurança Pública. 

 

 

 

3.3 Da Guarda Nacional de Segurança Pública 

 

 Dentre os vários modelos de segurança pública adotados em diversos países 

democráticos, acreditamos que, com algumas adaptações, o modelo policial italiano 

e francês é o que mais coaduna com o atual contexto da segurança pública brasileira, 

para que se possa inserir, de forma definitiva, o Governo Federal dentro do contexto 
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do Sistema Nacional de Segurança Pública para auxiliar os Estados, Territórios e 

Distrito Federal. Nesse sentido, em decorrência da presença do poder paralelo em 

que o Estado perdeu o controle de diversas áreas para facções de criminosos, faz-se 

necessário que o Governo Federal tenha uma força policial militarizada para 

reestabelecer o controle do estado em todo território brasileiro. 

Rondon Filho (2003, p. 43) assevera acerca do militarismo da Itália, in verbis: 

 
A Arma dei carabinieri é a organização responsável pelo policiamento 
na Itália desde a sua unificação no século XIX, estando sob a direção 
do Ministério do Interior e jurisdição em todo o território italiano. 
O corpo policial é militarizado e seus integrantes são recrutados e 
treinados pelo Ministério da Guerra com atribuições de ação em 
policiamento ostensivo, polícia judiciária e distúrbios civis. 
O militarismo da polícia é justificado pela dificuldade do Governo 
Central em controlar o sul da Itália (Piemonte) onde o tradicionalismo 
é mantido pela cultura mafiosa, sustentada no baixo padrão de vida da 
população. 
Os carabinieri convivem com Polizia di Stato ou Polícia de Estado.  
 
 

O sistema de polícia militar francesa surgiu após a Revolução Francesa, ipsis 

litteris: 

 
O estudo de polícia, em especial quanto a sua estrutura militar, por 
sua vez, nos remete a Gendarmerie Nationale de France, sendo que 
“O conceito de uma gendarmeria nacional surgiu após a Revolução 
Francesa, em consequência da Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão, na qual se prescrevia que a segurança era um dos direitos 
naturais e imprescindíveis, e que era um necessário a constituição de 
uma força pública, em benefício de todos. A gendermeria nacional 
francesa inspirou outras instituições congêneres, tais como, a 
Gendarmerie Nationale belga em 1975, a Koniklijke Marechause na 
Holanda em 1814, os carabiniere italianos em 1814, dentre outras”, 
sendo que “Gendarmerias são organizações policiais, estruturadas 
militarmente. (RAMOS; COSTA, 2011, p. 385). 

 

 

Inicialmente, defendíamos que a segurança pública brasileira fosse de caráter 

eminentemente civil. Contudo, após alguns estudos, passamos a perceber que os 

Estados não têm como, sozinhos, combater os altos índices de violência, uma guerra 

civil velada. Nessa senda, países democráticos como França e Itália possuem força 

policial militar e outra civil. Nesse sentido, é possível adaptar ao contexto brasileiro o 

modelo adotado por países que possuem duas forças policiais - militar e civil - que 

exercem o Ciclo Completo de Polícia, em que o Governo Federal tenha uma força 
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policial militar para auxiliar aos demais entes federativos a combater a violência e 

garantir segurança pública, que é um direito natural de todos. 

“A França, a Itália e Luxemburgo têm um sistema de polícia dualista, composta 

por dois grandes corpos de polícia de competência nacional, um de tipo militar, o outro 

de estatuto civil,” consoante com Monet (2006, p. 85).  

Sapori (2007, p.119) afirma que é possível compatibilizar o caráter militar com a 

atividade civil de policiar, ipsis verbis: 

 
[...]. Diversas polícias militares brasileiras têm demonstrado que é 
possível compatibilizar seu caráter militar com sua atividade civil. Isso 
porque perceberam, por intermédio de suas elites decisórias, que não 
são mais exércitos provinciais e, portanto, não há mais sentido em 
preparar soldados e oficiais para a missão estritamente militar. 
Entretanto, elas mantiveram intactos, em boa medida, o arcabouço 
disciplinar e a crença em seu caráter imprescindível para o controle 
interno, o que constitui certamente uma das contradições desse 
processo que precisa ser melhor analisado.  

 

 

A Polícia Militar brasileira foi inserida pela primeira vez na Constituição Federal 

de 182415 e veio a consolidar sua presença de maneira efetiva no âmbito da 

Segurança Pública na CRFB de 1988. A Polícia Militar, apesar de ter praticado vários 

casos de violência ao longo de sua história, tem evoluído essencialmente em se tornar 

mais humana, formando policiais militares para a promoção dos Direitos Humanos e 

fortalecimento das instituições democráticas. Contudo, precisa ainda evoluir bastante 

em relação aos Direitos Humanos. Para isso, é essencial que os códigos que regem 

suas funções internas sejam mais humanos, que visem à promoção dos Direitos 

Humanos do policial militar e garanta a preservação da dignidade da pessoa humana. 

A Guarda Nacional de Segurança Pública deveria se compor da seguinte 

maneira: inicialmente, os cargos de comando seriam formados por policias militares 

com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço, bacharéis em direito, e por intermédio 

de concurso público; a cadeia hierárquica à patente máxima, Capitão; em seguida, 

Tenentes, Sargentos e Patrulheiros. Estes ingressariam por meio de concurso público, 

nível de escolaridade superior em qualquer área, sem a exigência do requisito de 

militar; após a formação da Guarda Nacional, os Cargos de Capitão e Tenente é que 

                                                 
15 “[...] Surge o ato Adicional à Constituição, promulgado em 25 de março de 1824, cujo artigo 11, § 2º 
instituiu a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, bem como as demais milícias brasileiras.” 
(LUVIZÃO JÚNIOR, 2008 p. 13). 
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passariam a ter como requisito o curso de bacharel em direito, porque é equivalente 

à função de Delegado. Outrossim, após a formação da Guarda Nacional adotar-se-ia 

a carreira única, ascensão funcional por meritocracia. 

Diante do exposto, acerca do Ciclo Completo de Polícia, faz, pois, assim, 

necessário enfatizar que é essencial reestruturar o atual modelo de segurança pública 

do Brasil, que é frágil, o Ciclo de Polícia não se completa, a integração é uma falácia, 

tem-se duas meias polícias que exercem o Ciclo Completo de Polícia à sua maneira, 

no âmbito dos Estados, Territórios e Distrito Federal, e, no caso da União, a Policia 

Rodoviária Federal segue o modelo adotado pelos Estados, Territórios e Distrito 

Federal, não exerce o Ciclo Completo de Polícia. 

 Com a implantação do Ciclo Completo de Polícia para todas as instituições 

policiais do Brasil, isso trará mais celeridade para garantir à sociedade o moderno 

conceito de segurança pública. Nos Estados, Territórios e Distrito Federal as polícias 

são de caráter eminentemente civil, pois estas têm contato diuturnamente com as 

pessoas.  

Contudo, os Estados, Territórios e Distrito Federal não podem ficar sozinhos 

para proporcionar segurança pública à sociedade brasileira. Com isso, faz-se 

necessário a participação da União para auxiliá-los na missão de proteger os Direitos 

Humanos das pessoas. Para que isso se concretize, urge a criação da Guarda 

Nacional de Segurança Pública de caráter militar. Nesse sentido, é importante frisar 

que, em caso de anormalidade, não precisará das Forças Armadas para intervir na 

segurança interna do país. Os Estados, Distrito Federal e os Territórios poderão firmar 

convênio com a União e estabelecer a área de atuação da Guarda Nacional no âmbito 

da Segurança Pública. E também permanece o sistema pluralista de polícia moderado 

do Brasil.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo desenvolvido visou descrever a necessidade de modernizar o 

Sistema Nacional de Segurança Pública a partir da história dos órgãos policiais de 

Segurança Pública. Buscou-se analisar a viabilidade do Ciclo Completo de Polícia 

para que a democracia brasileira seja fortalecida e que os Direitos Humanos sejam 

promovidos, sob o manto do Estado Democrático de Direito. 
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O Ciclo Completo de Polícia possibilita melhor aproveitamento dos recursos 

humanos e financeiros, tem comando único, modernizar as instituições policiais para 

operar de forma proativa no combate ao crime, evitar a rivalidade entre as polícias. O 

Ciclo Completo é adotado em vários países, onde os índices de crimes são bem 

menos intensos que no Brasil, a exemplo da França, Estados Unidos, Canadá, 

Noruega e Itália.  

O atual modelo de Segurança Pública do Brasil é herança do regime militar 

brasileiro (1964 a 1985). Contudo, para que a nossa democracia se fortaleça, é 

fundamental a modernização dos órgãos públicos, em especial das forças policiais. 

 Com a derrocada do regime militar, em 1985, começa o processo de 

redemocratização do Brasil, com a promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil, em 5 de outubro 1988, conhecida como a “Constituição Cidadã; 

em seguida, a escolha dos nossos governantes por meio do voto direto, secreto e 

universal em 1989, em que o cidadão brasileiro escolheu diretamente o Presidente da 

República por intermédio do voto; não se pode olvidar que o controle da inflação 

também é um processo de consolidar a democracia, pois, nesse sentido, torna-se 

possível atender aos Direitos Sociais assegurados na “Carta Magna”. O controle da 

inflação ocorreu com o Plano Real, em 27 de fevereiro de 1994, o qual proporcionou 

estabilização e reformas econômicas. Apesar desses avanços ocorridos de 1988 até 

os dias atuais, ainda assim faz-se imprescindível a modernização dos órgãos públicos. 

Nessa senda, o Ciclo Completo de Polícia propicia a modernização dos órgãos de 

Segurança Pública. 

O Ciclo Completo de Polícia não é a solução definitiva para resolver o problema 

da violência que assola o país. Entrementes, torna o Sistema de Defesa Social mais 

eficiente, com a polícia voltada para a defesa da sociedade e não para os interesses 

do Estado. Nesse contexto, o conceito moderno de Segurança Pública é que a vida é 

o bem maior a ser defendido pelo Estado, que a sensação de insegurança é muito 

mais grave que a falta de Segurança Pública, que a sensação de impunidade se torna 

mais forte que a presença do Estado punindo os que cometem crimes com a privação 

da liberdade.  

Diante do novo conceito de Segurança Pública é essencial a presença da 

polícia moderna no cotidiano das pessoas comuns para que se possa ter, além da 

segurança ofertada pelo Estado, a sensação de que os órgãos de Segurança Pública 

são capazes de garantir a convivência harmônica da sociedade brasileira. A polícia 
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moderna carece de leis que disciplinem sua atividade fim, que é destinada a garantir 

a promoção dos Direitos Humanos. Destarte, é fundamental estabelecer que o policial 

é um ser humano e, como tal, deve ter os seus Direitos Humanos assegurados. 

Portanto, não se pode construir a ideia que o policial deve apenas revidar a agressão 

sofrida, pois, ao ser atingindo com um disparo de arma de fogo na cabeça, por 

exemplo, é impossível revidar a agressão sofrida, atual e injusta. 

Portanto, essa pesquisa é de suma relevância para a modernização da 

Segurança Pública, uma vez que vislumbra perquirir propostas de projetos que têm 

liame em promover a presença do Estado Democrático de Direito, que tem por fulcro 

a igualdade de todos diante das leis. Trata-se, pois, de igualdade formal. Contudo, o 

Ciclo Completo de Polícia tem por objetivo garantir o conceito moderno de Segurança 

Pública a todos os brasileiros, principalmente das classes menos favorecidas, já que 

são os mais afetados pela a violência e padecem da presença contínua das forças 

policiais em suas comunidades.  
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