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APRESENTAÇÃO 

O E-book Amplamente: Sociedade, Leis e Políticas Públicas consiste em uma 

coletânea de textos científicos oriundos de teorias e práticas profissionais, nos diversos 

contextos de atuação, principalmente incorporados às novas demandas que a Sociedade 

vem exigindo. Demandas com debates sobre a sociedade, Leis e Políticas Públicas em 

uma perspectiva de desenvolvimento e sustentabilidade, trabalho e assistência, modelos 

econômicos, gênero e sexualidade, entre outras tantas discussões emergentes. 

Dessa forma, este debate terá múltiplas faces e possibilitará diversos diálogos 

direcionados ao avanço do conhecimento, que, por sua vez, não será aprofundado de 

forma unilateral, linear ou isolado, mas sim, de maneira complexa às diversas demandas 

sociais. As Leis e Políticas Públicas têm impactado os rumos da sociedade 

contemporânea, surgindo a necessidade de atualizações e criação de novos cenários e 

perspectivas. 

É nesse sentido que, o E-book Amplamente: Sociedade, Leis e Políticas Públicas 

traz diversos textos de pesquisadores/as em formato de artigos completos oriundos de 

Pesquisa Concluída, Pesquisa em Andamento, Ensaio Acadêmico e Relato de 

Experiência para suscitar um debate importante para os profissionais das diferentes áreas 

de conhecimento. 

Assim, em nome da Amplamente Cursos e Formação Continuada, convido a 

todos/as para leitura do debate científico sobre sociedade, Leis e Políticas Públicas, com 

propostas, perspectivas, melhorias, apontamentos, análises entre outras questões 

importantes para conter neste material e campo profissional.  
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80
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RESUMO: 

O presente trabalho tem o objetivo de analisar a Proposta de Emenda à Constituição nº 

431/14 que visa implantar um Ciclo Completo de Polícia no Estado Brasileiro, para tanto 

deverá haver uma modificação na Constituição Federal, mais especificamente no seu 

artigo 144, que trata da Segurança Pública. Atualmente as taxas de violência são 

alarmantes em todas as regiões do país, e com o agravante da baixa resolução dos crimes. 

A presente emenda amplia a competência das polícias, fazendo com que haja mais 

possibilidades de combate à criminalidade, sem uma possível interrupção desse caminho 

até a apresentação do infrator à justiça. Logo, o objetivo é fazer uma análise crítica do 

poder de atuação dos órgãos de segurança pública, com ênfase na Polícia Militar e na 

Polícia Civil, na dicotomia de Polícia Administrativa x Polícia Judiciária, nos diferentes 

modelos de polícia no mundo e no Brasil, na concretização das audiências de custódia e 

sua influência no sistema de segurança pública, na definição e implantação do Ciclo 

Completo de Polícia e de forma conclusiva se a PEC 431/14 torna mais eficiente o serviço 

policial na segurança pública. 

PALAVRAS-CHAVE: Polícia. Ciclo Completo. Dicotomia. Eficiência. 

 

PROPOSED AMENDMENT TO CONSTITUTION Nº 431/14 - A CRITICAL 

ANALYSIS TO THE FULL POLICE CYCLE 

ABSTRACT: 

The purpose of this paper is to analyze the Proposed Amendment to Constitution No. 

431/14, which aims to establish a complete Police Cycle in the Brazilian State, so there 

should be a modification in the Federal Constitution, more specifically in its article 144, 

which deals with the Public security. At present the rates of violence are alarming in all 

regions of the country, and with the aggravating of the low resolution of the crimes. This 

amendment expands the competence of the police, making it more likely to combat crime, 

without a possible interruption of this path until the presentation of the offender to justice. 

Therefore, the objective is to make a critical analysis of the power of public security 

agencies, with emphasis on the Military Police and the Civil Police, on the dichotomy of 

Administrative Police x Judicial Police, on the different police models in the world and 

in Brazil, on implementation of custody hearings and their influence on the public security 

 
80 Especialista em Direito Constitucional e Administrativo pela Universidade Tiradentes. Oficial da Polícia Militar do 

Estado de Alagoas. Lattes: http://lattes.cnpq.br/8473009540645588 E-mail: acg082@yahoo.com.br  

mailto:acg082@yahoo.com.br
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system, definition and implementation of the Full Cycle of Police and conclusively if 

PEC 431/14 makes the police service in public security more efficient. 

KEYWORDS: Police. Full Cycle. Dichotomy. Efficiency. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A implementação da Proposta de Emenda à Constituição n° 431/14, acrescenta ao 

art. 144 da Constituição Federal um parágrafo que amplia a competência dos órgãos de 

segurança pública. Realizando uma nova configuração no trabalho dessas instituições e 

estabelecendo um ciclo completo de polícia, que atualmente é delimitada com atuações 

específicas. 

Apesar do dever da responsabilidade em comum desses órgãos, a respeito da 

preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio, conforme 

caput do art. 144, é imposta às diferentes organizações policiais, uma diferenciação na 

sua execução cotidiana. Essas não estão legitimadas a realizar as atividades 

administrativas e judiciárias concomitantemente, da atividade policial, com exceção da 

polícia federal que tem o poder de atuação ostensiva, preventiva e judiciária da União, ou 

seja, realiza o ciclo completo de polícia. 

De acordo com os números mais recentes do Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública81, 2018, o país ainda se encontra com patamares elevados no quesito segurança, 

mesmo contando com um orçamento cada vez maior destinado ao combate da 

criminalidade. Assim, se necessário um melhoramento na atuação do Estado em servir e 

proteger mais a sociedade, sendo os órgãos legitimados pela constituição peças 

fundamentais nessa mudança. 

 

VISÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA, SOBRE O PRISMA DO ARTIGO 144 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
81 FORUM BRASILEIRO  DE SEGURANÇA  PÚBLICA  -  FBSP.  Anuário  Brasileiro  de Segurança Pública. 12. 

ed. São Paulo. 2018. Disponível em: <http://www.forumseguranca.org.br/atividades/anuario/>. Acesso em: 13 mai. 

2019. 

http://www.forumseguranca.org.br/atividades/anuario/
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Consta no Título V, Capítulo III, da nossa carta magna82, os órgãos responsáveis 

pela segurança pública, a saber: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 

seguintes órgãos: 

- polícia federal; 

- polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias 

civis; 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, 

organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se 

a: 

- apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em 

detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades 

autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja 

prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija 

repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; 

- prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 

contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de 

outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; 

[...] III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de 

fronteiras; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da 

União. 

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

carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as 

funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, 

exceto as militares. (Grifo nosso) 

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a 

preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros 

militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a 

execução de atividades de defesa civil. (Grifo nosso). 

Inicialmente, o caput do art. 144, da carta magna, determina que a segurança 

pública é dever do Estado, traçando objetivos em comum para todos esses órgãos, que é 

a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Mas, de 

forma minuciosa neste mesmo artigo a constituição estabelece uma divisão nas 

 
82 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil _03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 13 mai. 2019. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art144%C3%82%C2%A71iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil%20_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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atribuições de cada órgão de segurança pública, ou seja, uma limitação para cada 

modalidade de polícia. 

Cabendo apenas a Polícia Federal, conforme incisos I a V, § 1º, art. 144 da CF, a 

opção de realizar tanto o policiamento preventivo e repressivo de alguns crimes, como 

também na atuação de polícia judiciária exclusiva da União. 

Logo, o constituinte definiu um grande aparato estatal para zelar pelo bem estar 

da sociedade, porém sem a continuidade nas ações, pois a mesma polícia que realizou a 

prisão, na maioria das vezes não irá aprofundar as investigações e muito menos realizará 

a apresentação na justiça munida de lastro probatório suficiente para a instauração da ação 

penal. Com a exceção da Polícia Federal, como já foi citado acima, que é detentora de 

realizar a atividade administrativa (preventiva e repressiva) de preservação da ordem 

pública e na judiciária, especificamente, na fase pré-processual, da persecutio criminis, 

colhendo informações necessárias para invocar a tutela jurisdicional do Estado. 

De forma sucinta o Doutor em Sociologia MARCOS ROLIM83 esclarece essa 

separação: 

Esta estrutura de policiamento em cujo centro há uma “bipartição”, 

produziua realidade peculiar da existência de duas polícias nos estados 

que devem fazer, cada uma, a metade do “ciclo de policiamento”. Dito 

de outra forma, cada polícia estadual é, conceituadamente, uma polícia 

pela metade porque ou investiga ou realiza as tarefas de policiamento 

ostensivo. 

Essa divisão muitas vezes faz perder pontos importantes para investigações e 

consequentemente elucidação de crimes, burocratizando toda a trajetória de apresentar o 

criminoso até a justiça e consequentemente a baixa resolução dos crimes. Conforme 

dados oficiais da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, apenas 6% dos 

homicídios dolosos (com intenção de matar) são solucionados no Brasil, já para o 

pesquisador em violência, Julio Jacobo, que reuniu informações individuais de cada 

estado e aponta uma média entre 4% e 5%, ou seja menos de 10% dos homicídios 

praticados no Brasil são solucionados. Quando verificamos a taxa de resolução de 

 
83 ROLIM, Marcos. Análise e Propostas: A segurança como um desafio moderno aos direitos humanos. 2007, p.12. 

Disponível em: <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/brasilien/04807.pdf>. Acesso em: 13 mai. 2019. 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/brasilien/04807.pdf%3E


 
 

189 
 

homicídios de outros países é que visualizamos ainda mais essa deficiência, por exemplo 

no Reino Unido essa taxa chega a 90%, na França a 80% e nos EUA a 65%.84 

Outro fator a ser considerado em detrimento do atual modelo bipartido das 

polícias é que apesar dos altos investimentos da União, cerca de 9,7 (nove vírgula sete) 

bilhões de reais com o financiamento da segurança pública, aumento de 6,9% em 

relação ao ano anterior, a taxa de mortes violentas intencionais seguiu o sentido 

contrário com crescimento de 2,9% quando analisamos o mesmo período. Esses dados 

foram revelados pela 12ª Edição do Anuário de Segurança Pública, ano 2018, que tem 

como objetivo compilar e analisar dados de registros policiais sobre criminalidade, 

informações sobre o sistema prisional e gastos com segurança pública.85 

 

POLÍCIA ADMINISTRATIVA X POLÍCIA JUDICIÁRIA 

É fundamental esclarecer que o principal impedimento do ciclo completo de 

polícia está na própria constituição federal, que os doutrinadores entendem como uma 

dicotomia entre as ações das polícias administrativa e judiciária. Segundo, CANDIDO86, 

Major da Polícia Militar de São Paulo, Doutor e Mestre em Ciências Policiais de 

Segurança e Ordem Pública, a origem dessa dicotomia policial estadual é proveniente do 

modelo francês, pontuando esse tema da seguinte maneira: 

Quando da separação dos poderes na França, houve também a 

separação da justiça e da polícia. Surgiu, também, a necessidade de 

distinção da polícia em dois ramos denominados: polícia administrativa 

e polícia judiciária. Essa separação ocorreu efetivamente, em 1791, por 

meio da Assembleia Nacional Francesa, porém, os princípios sobre a 

legislação policial já teriam surgido com a Revolução Francesa, em 

1789 (Grifo do autor). 

 
84 COUTELLE, José Eduardo. Qual a Porcentagem de Crimes Solucionados no Brasil? Revista Superinteressante. 

Editora      Abril,  São      Paulo, 04   jul.  2018. Disponível em:<https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-a-

porcentagem-de-crimes-solucionados-pela-policia- no-brasil/>. Acesso em: 13 mai. 2019. 
85 FORUM BRASILEIRO DE SEGURANAÇA PÚBLICA - FBSP. Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública. 12ª Edição. São Paulo. 2018. Publicado em: http://www.forumseguranca.org.br/wp- 

content/uploads/2019/03/Anuario-Brasileiro-de-Segurança-Pública-2018.pdf>. Acesso em: 13 mai. 2019. 
86 CANDIDO, Fábio Rogério. Direito Policial: O Ciclo Completo de Polícia, Curitiba: Juruá, 2016,p.60 e 61. 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-a-porcentagem-de-crimes-solucionados-pela-policia-no-brasil/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-a-porcentagem-de-crimes-solucionados-pela-policia-no-brasil/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-a-porcentagem-de-crimes-solucionados-pela-policia-no-brasil/
http://www.forumseguranca.org.br/wp-
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Houve na França essa separação da justiça e da polícia, bem como as 

denominações diferentes dentro das polícias, mas é de se ressaltar que a forma de atuação 

não é separada, é cíclica, e este ponto é o que se diferencia da polícia brasileira. 

Sobre o conceito o constitucionalista e ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Alexandre de MORAES87, sintetiza Polícia Administrativa de acordo com o 

entendimento a seguir: “É também chamada de polícia preventiva, e sua função consiste 

no conjunto de intervenções da administração, conducentes a impor à livre ação dos 

particulares a disciplina exigida pela vida em sociedade”. 

Nota-se que na Polícia Administrativa o caráter preventivo é dominante no 

emprego dessa modalidade, pois as suas atividades privilegiam o bem coletivo da 

sociedade agindo de forma antecipada ou restauradora da ordem social. Já para NUCCI88, 

a definição de Polícia Judiciária, é destacada da seguinte forma: 

O nome polícia judiciária tem sentido na medida em que não se cuida 

de uma atividade policial ostensiva (típica da Polícia Militar para a 

garantia da segurança nas ruas), mas investigatória, cuja função se volta 

a colher provas para o órgão acusatório e, na essência, para que o 

Judiciário avalie no futuro. 

Na análise acima, a diferenciação está nas ações posteriores ao cometimento da 

infração penal, no aprofundamento das informações e provas para o processo. Mas, o 

“calor” da ocorrência local não acompanha a investigação, tornando o desenvolvimento 

do serviço da polícia judiciária, burocrático e sem linha de continuidade. 

Corroborando na mesma linha de entendimentos anteriores o professor MELO89, 

sintetiza essa dualidade, afirmando que a polícia administrativa tem a responsabilidade 

apenas de impedir ou paralisar as atividades antissociais, enquanto a polícia judiciária de 

coibir os violadores da ordem jurídica. 

De forma brilhante JÚNIOR90 encerra o tema com o pensamento a seguir: 

A dicotomia policial tradicionalmente arraigada no sistema de 

segurança pública brasileira tem, na manutenção de um modelo de 

 
87 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p.1817. 
88 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo e Execução Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 

123 
89 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 731. 
90 SILVA JÚNIOR, Azor Lopes da. Prática Policial: Um Caminho para Modernidade Legal. Revista Meio Jurídico, 

São José do Rio Preto, a. III, n. 36, fev. 2000. p. 1-2. 
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freios e contrapesos, sua maior vantagem, porém o preço pago é a 

absoluta dissociação dos organismos policiais estaduais. Com efeito, 

notáveis já pugnaram pela manutenção da dicotomia, sob o correto 

argumento de que uma instituição fiscaliza a outra, mormente em se 

tratando de organismos estatais que detém o monopólio do uso legítimo 

da força. Todavia se essa respeitável tese é uma verdade, ela não é 

absoluta. Já dizia Nietzsche "é bom dizer logo duas vezes a mesma 

coisa, dando-lhe um pé direito e um pé esquerdo. Pois com uma perna 

só a verdade fica de pé, mas com as duas ela poderá andar e correr por 

aí". Pois bem, a segunda perna desta verdade é que, inegavelmente, a 

dicotomia traz consigo uma tradicional animosidade entre as 

instituições policiais estaduais, criando-se uma lacuna estatal por onde 

navegam, tripudiam sobre a sociedade, aqueles que vivem na 

marginália. [...] ela vaidade institucional e ânsia de poder próprias do 

ser humano, numa visão hobbesiana. Se de um lado vemos uma 

polícia adjetivada de "militar", doutro se apõe o predicativo 

"judiciária", certo que a exacerbação de tais adjetivos aniquila o 

principal: o substantivo "polícia" (Grifo nosso). 

A ligação entre a primeira força policial que consegue ser rapidamente 

identificada pela população em geral por se encontrar ostensivamente nas ruas e segunda 

força policial que dará andamento sobre a resolução dos crimes é ineficiente e não 

apresenta uma boa comunicação, prejudicando toda a cadeia que seguirá até a possível 

punição aos infratores da lei. 

São instituições com os mesmos objetivos traçados pelos estados, mas com a 

formação e atuação totalmente diferentes. Esse modelo contribui para as baixas 

estatísticas da resolução de crimes e ineficiência do sistema de segurança pública. 

Na própria constituição ressalta no seu artigo 37, que a administração pública, seja 

direta ou indireta, deve primar dentre vários princípios o da eficiência, que tem a mesma 

sinonímia, isto é, mesmo significado ou semelhança de expressões como: efetividade, 

rendimento, produtividade, serventia e utilidade. São particularidades que precisam ser 

aprimoradas no sistema de segurança. 

A falta de ligação das instituições, às vezes, é suprida pelas operações integradas 

que são desencadeadas de forma aleatórias nos estados buscando esse complemento. 

A necessidade é que nenhum órgão policial dependa do outro para garantir a paz 

social, seja, através do trabalho ostensivo/preventivo, atuando contra os comportamentos 

antissociais ou judiciário, servindo de base para uma possível pretensão punitiva. 
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SURGIMENTO DA POLÍCIA E DE ALGUNS MODELOS COM CICLO 

COMPLETO DE POLÍCIA PELO MUNDO E NO BRASIL 

Para o filósofo PONDÉ91, a polícia tem um grau de importância na sustentação do 

Estado Democrático de Direito. Não há sociedade civilizada sem a POLÍCIA. Ela guarda 

o sono, mantém a liberdade, assegura a justiça dentro da lei, sustenta a democracia. 

Ignorante é todo aquele que pensa que a polícia seja inimiga da DEMOCRACIA. 

Os modelos policiais no mundo são os mais variáveis possíveis, resultantes da 

adaptabilidade do país com sua história, tradição, política, enfim com as particularidades 

da região. E no Brasil, não é diferente, se verifica nas instituições policiais diferentes 

formas de formação acadêmica e atuação no trabalho. 

Para a maioria dos historiadores, os Edis em Roma (63 a. C a 14 a. C), podem ser 

considerados, a primeira organização policial, pois entre as várias funções 

desempenhadas a de policiamento também fazia parte de suas obrigações. 

Segundo o mestre ZACCARIOTTO92, em Roma pode ser encontrada uma 

organização policial semelhante às atuais, ou seja, precisamente instituída e planejada 

para propiciar segurança e tranquilidade aos cidadãos. À época de Augusto, Roma, com 

um milhão de habitantes, optou pela criação de um corpo policial hierarquizado 

objetivando conter a violência. 

Em sua obra CANDIDO93, ressalta que aparentemente ser uma unanimidade entre 

os autores, que o primeiro embrião de uma polícia profissional arregimentada, organizada 

e paga pelo Estado, somente despontou na Europa do século XIII, sediada na França, mais 

precisamente em Paris. 

Acrescenta também: 

[...] a história tem consignado a França (desde a Idade Média), 

importante contribuição doutrinária e prática no que se refere à polícia, 

por ter originado um modelo policial que serviu de base para várias 

nações, inclusive com forte influência no modelo policial brasileiro. 

 

 
91 PONDÉ, Luiz Felipe. A Polícia Indefesa. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/25528-a-

policia-indefesa.shtml>. Acesso em: 16 mai. 2019. 
92 ZACCARIOTTO, José Pedro. A Polícia Judiciária no Estado  Democrático. São Paulo: Brazilian Books. 2005. p.33. 
93 CANDIDO, Fábio Rogério. Direito Policial: O Ciclo Completo de Polícia, Curitiba: Juruá, 2016, p.28 e 29. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/25528-a-policia-indefesa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/25528-a-policia-indefesa.shtml
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MODELO POLICIAL FRANCÊS 

É um modelo que apresenta duas instituições policiais: uma de natureza pública, 

chamada de Gendarmerie Nationale e outra de natureza civil, a Police Nationale. Em 

ambas, há uma limitação de competências por área territorial, sendo a primeira realizando 

o patrulhamento em áreas rurais (cidades com até 20.000 habitantes) e a segunda em áreas 

urbanas (com mais de 20.000 habitantes). 

De acordo com CANDIDO94, 

Trata-se do modelo europeu-continental, difundido pela França e 

adotado pelo Brasil, que estabeleceu essa dualidade de instituições: uma 

polícia de natureza pública, militar e coercitiva, a chamada 

Gendarmerie Nationale; e outra, a chamada Polícia Urbana (Police 

Nationale), a qual apresentava natureza civil (mas uniformizada), que 

realizava, o exercício das funções policiais na parte essencialmente 

urbana do território francês, tendo sido usada inicialmente para exercer 

a segurança pública em Paris. 

Segundo o site Blitzdigital95, em seu artigo intitulado: Polícia Francesa x Polícia 

Brasileira, a polícia francesa é formada pela Gendarmerie que possui um sistema de 

batalhões e companhias, estes são constituídos de polícias com postos de oficiais e praças 

e com formação acadêmica militar. 

Possui área de atuação em grande parte do território francês, especificamente em 

áreas rurais e nas cidades com até 20.000 habitantes. Ela atua em missões de polícia 

ostensiva, judiciária, na assistência aos cidadãos, na aplicação da lei e participou na defesa 

do território francês em campos de batalha dentro e fora da França. O destaque é para 

ressaltar que entre as missões da Gendarmerie está a atuação de polícia ostensiva e 

judiciária ao mesmo tempo. 

A Gendarmerie trabalha principalmente com o Departamento de Justiça, na 

maioria das missões de policiamento, mas também auxilia o Ministério dos Transportes 

para a segurança do sistema rodoviário e aéreo, o departamento de agricultura para o 

policiamento rural, etc. 

 
94 CANDIDO, Fábio Rogério. Direito Policial: O Ciclo Completo de Polícia, Curitiba: Juruá, 2016, p. 29. 
95 AGUIAR. Polícia Francesa x Polícia Inglesa. Disponível em: <https://blitzdigital.com.br/artigos/1027-a-policia-

francesa/>. Acesso em: 16 mai. 2019. 

https://blitzdigital.com.br/artigos/1027-a-policia-francesa/
https://blitzdigital.com.br/artigos/1027-a-policia-francesa/
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Ainda de acordo com o mesmo site Blitzdigital, a Polícia Nacional é uma polícia 

considerada civil, dentro dos padrões franceses, porém ela é paramilitar, usa fardas, 

patentes e graduações e é baseada na hierarquia e na disciplina e está sob a autoridade do 

ministério do interior. 

Está organizada em grandes direções verticais especializadas conforme as missões 

policiais: segurança pública, polícia judiciária, informações, contra espionagem e 

controle de estrangeiros. Concentra suas atividades principalmente em zonas urbanas e 

pré-urbanas, cobrindo grande parte da população, contudo apenas 5% do território. Seus 

efetivos elevam-se a quase 130.000 agentes (dos quais 6% de mulheres em média); 70% 

deles operam uniformizados, os outros à paisana. 

Entre as diferenças da Polícia Nacional para a Gendarmerie Nationale, tem 

destaque para a área de atuação e a formação/estrutura militar da primeira, em 

contraponto da característica civil da segunda. Mas, em ambas a atuação é comum de 

polícia administrativa, preventiva e judiciária que visam a ordem, a tranquilidade e a 

segurança pública do país e toda essa sistemática com o poder de patrulhamento e 

investigação ao mesmo tempo. 

 

MODELO POLICIAL INGLÊS 

Segundo CANDIDO96, em contraponto ao modelo francês, surgiu na Inglaterra o 

chamado modelo anglo-saxão de Robert Peel, com característica de ser privado e civil, 

com uso da força por consentimento. 

A denominação força por consentimento vem a surgir como uma inovação no 

sistema organizacional, pois há uma interação com a comunidade com relação ao 

policiamento. Para BAYLEY e SKOLNICK97, essa nova polícia se apresentava de acordo 

com o resumo a seguir: 

 
96 CANDIDO, Fábio Rogério. Direito Policial: O Ciclo Completo de Polícia, Curitiba: Juruá, 2016, p.31. 
97 BAYLEY, DAVID H. Padrões de Policiamento. Disponível em: 

<https://acervodigital.ssp.go.gov.br/pmgo/bitstream/123456789/346/15/Livro%2020Padrões%20de%20Policiamento 

%20-%20Capítulo%203.pdf>. Acesso em: 02 jun. 2019. 

 



 
 

195 
 

É costume associar a inovação na polícia ao nome de Robert Peel, que 

em 1829 apresentou ao mundo a Polícia Metropolitana de Londres. 

Frente ao problema de conciliar o medo dos altos índices de 

criminalidade com o temor generalizado diante do abuso de poder por 

parte da polícia, Peel e seus colaboradores introduziram algumas 

inovações simples e brilhantes. Criaram um uniforme azul facilmente 

identificável, mas sem aparência militar, privilegiaram os recrutas que 

tinham vínculos com a comunidade local, desenvolveram as bases de 

um sistema de carreira profissional, espalharam patrulhas a pé pela 

cidade de Londres e a mais radical de todas desarmaram os patrulheiros. 

Muitos cidadãos ingleses recordavam, e ainda temiam, o terrível 

massacre de Peterloo, quando exército e cavalaria atacaram com fuzis 

e baionetas uma manifestação pacífica. Assim, a polícia de Peel criou 

dois objetivos, vistos como complementares: reduzir a criminalidade e 

melhorar a segurança pública, ao mesmo tempo em que mostrava à 

opinião pública não ser a polícia nenhuma "máquina de opressão". 

A polícia inglesa que é considerada pelos doutrinadores de um modelo de uma 

nova polícia, o objetivo foi especializar e profissionalizar a força pública com a intenção 

de ser menos uma “Polícia de Estado” e mais uma “Polícia de Aproximação” com a 

comunidade. Mas, com relação ao papel desempenhado na atividade fim, se equipa aos 

outros modelos de outros países, pois realiza a desde o serviço preventivo e ostensivo até 

a apresentação à justiça com a finalização das investigações. 

 

MODELO POLICIAL CHILENO 

A polícia chilena é um dos modelos mais considerados eficientes do continente 

americano, sendo motivo de orgulho para o povo daquele país.98 É formada por dois 

órgãos de polícia, sendo o Carabineiros com maior atuação e a Polícia de Investigações 

de atuação mais restrita, entretanto, ambas de ciclo completo, possuindo uma alta de taxa 

de resolução de crimes. 

Os Carabineiros do Chile são a polícia nacional chilena. Uma instituição de polícia 

ostensiva, preventiva e investigativa, de caráter militar, usam fardas e se organizam com 

base na hierarquia e disciplina. As missões dos Carabineiros vão desde a Defesa Civil (tal 

qual os Bombeiros brasileiros) até a emissão de identidades civis, perícia criminal, 

investigação e, claro, policiamento ostensivo (montado, de trânsito etc.). Para isso, três 

 
98 FIGUEREIDO.   Os   Carabineiros   do   Chile:   Uma   referência   de   Polícia.   Disponível em: 

<https://capitaofigueiredo.wordpress.com/2015/08/13/os-carabineiros-do-chile-uma-referencia-de- policia>. Acesso 

em: 09 jun. 2019. 

https://capitaofigueiredo.wordpress.com/2015/08/13/os-carabineiros-do-chile-uma-referencia-de-policia
https://capitaofigueiredo.wordpress.com/2015/08/13/os-carabineiros-do-chile-uma-referencia-de-policia
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seções foram criadas: a Seção  de Ordem, responsável pelo policiamento ostensivo, 

prevenção e  repressão  de  crimes; a Seção de Segurança, responsável pela investigação 

dos crimes (similar  ao que as polícias civis e técnicas fazem no Brasil) e a Seção de 

Identificação, responsável pela área de identificação civil. Tal qual a Polícia Militar 

Brasileira, os Carabineiros do Chile possuem duas carreiras, uma de oficiais e outra de 

“carabinero”, similar à carreira de praças/soldados.99 

Por outro lado, a Polícia de Investigações do Chile, conhecida pela sigla:  PDI, 

(em espanhol: Policía de Investigaciones de Chile) é uma polícia de estatuto civil, 

judiciária e técnico-científica, subordinada ao Ministério  da  Segurança Pública. É 

uma das instituições de segurança pública do Chile e o seu principal órgão de 

investigação, apesar de possuir equipes ostensivas especializadas, perfazendo o ciclo 

completo de polícia. 

O seu trabalho emprega métodos científicos derivados da criminologia, 

criminalística, medicina forense, psicologia criminal e inteligência policial.  A principal 

diretiva para o trabalho da PDI é “investigar para prender”. Com o fim de obter a verdade 

criminal, prioriza-se a união da moderna metodologia investigativa com o uso dos 

recursos oferecidos pela ciência e tecnologia. 

A sua missão principal consiste em desenvolver investigações policiais para 

elucidar os delitos, contribuindo para a manutenção da tranquilidade pública, para a 

prevenção criminal e de atos atentatórios aos poderes do estado e às suas instituições 

fundamentais. Compete-lhe, ainda, controlar o fluxo migratório de pessoas nas fronteiras, 

portos e aeroportos, fiscalizar a permanência de estrangeiros no Chile e representar a 

nação na Interpol.100 

Pode ser citado outros modelos de polícia pelo mundo, a exemplo, da polícia 

italiana que possui quatro forças armadas que são a Polícia do Estado, Guarda de 

Finanças, Corpo de Carabineiros e Corpo da Polícia Penitenciária, a polícia espanhola 

 
99 TREVISANUTO, Oilson. Implantação de Ciclo Completo de Polícia no Brasil. Disponível em: 

<https://trevisanuto.jusbrasil.com.br/artigos/617551503/implantacao-do-ciclo-completo-de-policia-no-

brasil#_ftn47>. Acesso em: 09 jun. 2019. 
100 TREVISANUTO, Oilson. Implantação de Ciclo Completo de Polícia no Brasil. Disponível em: 

<https://trevisanuto.jusbrasil.com.br/artigos/617551503/implantacao-do-ciclo-completo-de-policia-no- 

brasil#_ftn47>. Acesso em: 09 jun. 2019. 

https://trevisanuto.jusbrasil.com.br/artigos/617551503/implantacao-do-ciclo-completo-de-policia-no-brasil#_ftn47
https://trevisanuto.jusbrasil.com.br/artigos/617551503/implantacao-do-ciclo-completo-de-policia-no-brasil#_ftn47
https://trevisanuto.jusbrasil.com.br/artigos/617551503/implantacao-do-ciclo-completo-de-policia-no-brasil#_ftn47
https://trevisanuto.jusbrasil.com.br/artigos/617551503/implantacao-do-ciclo-completo-de-policia-no-brasil#_ftn47
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que possui um dos modelos mais complexos dentro da União Europeia, que abrange três 

níveis de ação: níveis nacionais, regionais e locais, onde muitas das competências dos 

diferentes órgãos são compartilhados, a polícia portuguesa que possui seus órgãos 

policiais centralizado no Governo Federal, sendo a Polícia de Segurança Pública, 

conhecida pela sigla PSP, a Guarda Nacional Republicana, conhecida pela sigla GNR e a 

Polícia Judiciária – PJ. Todas autônomas, independentes e colaborativas.  A polícia 

americana que apresenta organizações  de natureza policial em todos os níveis políticos, 

seja nos municípios, condados, estados e na federação. Isso sem falar nos departamentos 

autônomos que atuam em áreas específicas da segurança pública como conjuntos 

residenciais, ferrovias, sistemas metropolitanos, aeroportos, etc. Existem nos EUA mais 

de 17 mil agências policiais, dívidas em aproximadamente 1.600 agências policiais 

federais e autônomas, 12.300 departamentos de polícia municipal e de condado e cerca 

de 3.100 xerifados.101 É o que possui em comum nesses diferentes modelos é a atuação 

em ciclo completo de polícia. 

Finalizando a temática desses modelos, CANDIDO102 depreende uma relevante 

constatação: 

Cristalino é que toda as agências policiais citadas aqui, quer tenham 

adotado o modelo europeu-continental (francês) ou anglo-saxão 

(inglês), quaisquer que sejam as formas de controle estatal e de 

estrutura, quer sejam militares ou civis, quer sejam federais, estaduais 

(provinciais) ou municipais, adotam uma concepção mais ou menos 

ampla do chamado Ciclo Completo de Polícia. Tal ciclo, basicamente, 

resume-se no fato de que as funções de policiamento uniformizado e 

investigação devem boa parte de seus êxitos à interpenetração destas 

atribuições, desde a fase de diagnóstico e planejamento, chegando até a 

de execução efetiva das ações. 

 

CONCRETIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA E SUA INFLUÊNCIA 

NO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 
101 TREVISANUTO, Oilson. Implantação de Ciclo Completo de Polícia no Brasil. Disponível em: 

<https://trevisanuto.jusbrasil.com.br/artigos/617551503/implantacao-do-ciclo-completo-de-policia-no- 

brasil#_ftn47>. Acesso em: 09 jun. 2019. 

102 CANDIDO, Fábio Rogério. Direito Policial: O Ciclo Completo de Polícia, Curitiba: Juruá, 2016, p.44. 
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A audiência de custódia é um instrumento oriundo do Pacto Internacional de San 

José de Costa Rica que veio a ser implantado recentemente no Brasil e produz múltiplos 

efeitos no Sistema de Segurança Pública. 

Interessante ressaltar que não existe uma lei que regule as audiências, mas como 

o Estado Brasileiro é signatário do pacto foi através do Conselho Nacional de Justiça, que 

a partir de 2015, norteia os tribunais para a consolidação desse instituto. De acordo com 

o artigo 7º, item 5 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), assegura 

que: 

Toda pessoa presa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora à 

presença de um  juiz  ou  outra  autoridade  autorizada  por  lei  a  exercer 

funções judiciais e tem o direito de ser  julgada em um prazo razoável  

ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. 

Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu 

comparecimento em juízo. 

A influência que as audiências de custódia vieram a realizar sobre a segurança 

pública está relacionada à correção de eventuais ilegalidades da lavratura do flagrante 

delito, bem como, a manutenção da prisão ou eventual concessão de liberdade, com ou 

sem a possibilidade de medidas cautelares. 

Então, as audiências de custódia somam com na fiscalização do Estado 

Democrático de Direito em qualquer risco ao princípio da legalidade e ratificando a o 

direito incondicional da dignidade humana. É importante o registro, pois a necessidade 

da implantação do ciclo completo de polícia vem acompanhado dessa recente inovação. 

Logo, a amplitude de competências para as polícias realizarem toda a persecução 

penal está ao crivo das audiências de custódia, que fiscalizam e servem de freios para o 

trabalho com vícios de ilegalidade. 

 

CICLO COMPLETO DE POLÍCIA 

Mesmo após todas as referências do tema principal do presente trabalho, é salutar 

verificar suas definições, conforme alguns doutrinadores. O professor SAPORI103 afirma 

 
103 SAPORI, Luis Flávio. Como implantar o ciclo completo de polícia no Brasil. Revista brasileira de segurança 

pública. São Paulo, v. 10, Suplemento Especial, p. 50-58, fev/mar. 2016. Disponível em: 

<http://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/article/view/604 >. Acesso em: 14 jun.  2019. 

http://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/article/view/604
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“a expressão “ciclo completo de polícia” deve ser compreendida como a atribuição das 

atividades de patrulhamento ostensivo e de investigação criminal a uma mesma 

organização policial” 

De forma mais completa SILVA JÚNIOR104 escreve: 

O “ciclo completo de persecução penal” começa no momento da prática 

delituosa, segue pela atividade policial de investigação ou mero registro 

formal (inquérito policial, auto de prisão em flagrante delito ou termo 

circunstanciado de ocorrência), adiante levada ao Poder Judiciário 

(Estado-Juiz), que a submete ao Ministério Público para o oferecimento 

da “denúncia” contra o (s) infrator (es) quando, nesse momento, se 

inicia o devido processo legal (“due process of law”) até a final 

absolvição ou condenação do réu; por fim, transitada em julgada a 

sentença penal condenatória, o ciclo se encerra com a execução da pena 

no sistema penitenciário. 

Sobre o modelo a ser seguido para tornar a segurança pública brasileira como um 

sistema mais completo, ou seja, ciclo completo de polícia, devemos considerar as 

peculiaridades locais, e ainda, considerar que vivemos em um país continental. Sobre esse 

ponto SAPORI105 assevera: 

Não há um modelo ideal de polícia de ciclo completo a ser seguido”. 

Isso significa que a forma de atuação no ciclo completo de polícia deve 

levar   em consideração os aspectos brasileiros. Isso significa que pode-

se adotar um modelo de atuação por circunscrição geográfica ou por 

grupo   de delito criminoso. 

É importante ressaltar sobre a qualidade, digo, excelência dos serviços prestados 

pelo Estado, na posição de administração pública, seja na posição direta ou indireta em 

qualquer um dos poderes da União, dos Estados e dos Municípios. 

Dessa maneira, RIBEIRO106 destaca que o ciclo completo de polícia se impõe 

como medida de eficiência. E essa qualidade como já mencionado é um dos princípios 

 
104 SILVA JÚNIOR, Azor Lopes da. Modelos Policiais e Risco Brasil: Proposta de revisão de paradigmas no sistema 
de segurança pública pela adoção da teoria do “ciclo completo de polícia”. Revista do Laboratório de Estudos da 

Violência da UNESP/Marília. p. 6. Mai.de 2015. Disponível em: 

<http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/levs/article/view/5044>. Acesso em: 14 jun. 2019. 
105 SAPORI, Luis Flávio. Como implantar o ciclo completo de polícia no Brasil. Revista brasileira de segurança pública. 
São Paulo, v. 10, Suplemento Especial, p. 50-58, fev/mar. 2016. Disponível em:  

<http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/como-implantarociclo-completo-de-policia-no- brasil/&g...; Acesso 

em: 14 jun. 2019. 
106 RIBEIRO, Luiz Gonzaga. Polícia de Ciclo Completo, o passo necessário. Revista brasileira de segurança pública. 

São Paulo, v. 10, Suplemento Especial, p. 34-43, fev/mar. 2016. Disponível em: 

<http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/policia-de-ciclo-completoopasso-necessario/> 

Acesso em: 14 jun. 2019. 

http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/levs/article/view/5044
http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/como-implantar-o-ciclo-completo-de-policia-no-brasil/%3e
http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/policia-de-ciclo-completo-o-passo-necessario/


 
 

200 
 

constitucionais da administração pública. O mesmo autor acrescenta indicando os 

benefícios alcançados com o ciclo completo de polícia como ideal de eficiência, e mais: 

redução do tempo perdido com deslocamento e espera em delegacias, 

com o consequente aumento da capacidade de prevenção através da 

presença ostensiva e do aumento da capacidade de investigação pela 

Polícia Civil e, tão importante quando, e (2) não jogar no lixo  as  

elucidações de crimes já realizadas pelas polícias militares e rodoviária 

federal, que, por falta da competência legal de investigar, são obrigadas 

a descartarem informações concretas sobre autoria e materialidade, que 

poderia instrumentalizar o Poder Judiciário e o  Ministério  Público,  

mas que, se oferecidas, serão processadas por usurpação de função. 

Para a efetividade desse princípio o controle dos resultados é um ponto a  ser 

considerado, e para tanto há a necessidade que todo o sistema tenha em sua base a ideia 

de economicidade, transparência, eficiência e racionalidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo nossa atual Constituição Federal classificada como rígida, pois uma 

emenda constitucional precisa passar em dois turnos e por 3/5 dos membros das duas 

casas do Congresso Nacional, de acordo com o próprio Art. 60, § 60, da  CF/88, se 

propõem a seguinte indagação neste trabalho acadêmico: “Então valeria pena a aprovação 

da PEC nº 431/14, que versa sobre ciclo completo de polícia”? 

Após analisar os diversos modelos de segurança pública no tocante a estrutura 

organizacional verificamos que podem ser encontrados polícias com características 

diferentes em escala mundial, mas quase em sua totalidade fazem o ciclo completo de 

polícia, pois realizam o trabalho ostensivo e o investigativo. 

Assim, a resposta é afirmativa, simplesmente por que isso aumenta a eficácia do 

serviço policial, por usar o modo adequado para alcançar suas metas e a sua eficiência 

por diminuir os altos custos investidos com a segurança pública. 

Considerando apenas regimes democráticos, o Brasil é o único país da América 

Latina e o 3º no mundo que não adotou a polícia de ciclo completo. Não  por coincidência 

tem uma insignificante taxa de resolução de  crimes.  A  implantação da PEC n° 431/14 

vem a agregar ao sistema mais flexibilidade e qualidade ao serviço. 
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O modelo constitucional necessita ser aperfeiçoado ao passo que já existe o 

amadurecimento das instituições envolvidas dessa real necessidade, somando-se também 

os mecanismos que podem detectar quaisquer tipos de irregularidades na condução dessa 

nova sistemática, como exemplo já mencionado no trabalho a recente implantação das 

audiências de custódia. 

Desta maneira, analisando o mecanismo que regula a segurança pública e tendo 

como sustentação as estatísticas, as diversas pesquisas e estudos pelos doutrinadores, bem 

como os modelos encontrados em outros países, uma eventual implementação dessa 

emenda constitucional tem um elevado grau de relevância ao sistema de segurança 

pública. 
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