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ARTIGOS SOBRE O TEMA: 
CICLO INCOMPLETO DA ATIVIDADE 
POLICIAL - HERANÇA DO SÉCULO XIX

APRESENTAÇÃO

No dia 23 de fevereiro de 2022 realizamos o Webinar sobre “Ciclo Incompleto da Atividade 
e Policial”, um dos termos mais importantes para refletir o Sistema de Segurança Pública 
Brasileiro, que marca  uma tradição de polícias estaduais que não realizam o chamado ciclo 
completo da atividade policial que se materializa pela natureza investigativa e de policia-
mento ostensivo.

Praticamente em todo mundo, as polícias realizam as duas naturezas de policiamento. No 
Brasil, em especial nos Estados Federados e no Distrito Federal.

Este modelo de polícias de ciclo incompleto só está presente no Brasil, Cabo Verde, Serra 
Leoa, Guiné Bissau e na Turquia.

Isso trouxe, historicamente, conflitos de competência e levou as policias a improvisarem 
o ciclo completo, com unidades de policiamento ostensivo por parte da Polícia Civil e de 
investigação por parte da Polícia Militar.

Temos, portanto, um histórico de “meias polícias”, à medida em que a atividade policial no 
Brasil, desde o século XIX, é dividida por duas instituições policiais estaduais.

Para debater este tema, o Núcleo de Segurança Pública na Democracia do IREE, convidou 
dois especialistas na matéria, Luiz Eduardo Soares e Roberto José da Silva.

Publicamos neste espaço do Núcleo os artigos dos dois estudiosos.

Boa leitura!

Benedito Mariano 
Coordenador do Núcleo de Segurança Pública na Democracia do IREE.
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A CRÍTICA AO CICLO INCOMPLETO 
DA ATIVIDADE POLICIAL PÕE  
EM XEQUE TODO O SISTEMA 

 
Se a sociedade pretende retomar o caminho de construção da democracia, terá de 
empreender a refundação dessa herança: as polícias e seus modelos de ação, o inquérito 
e as prisões, o encarceramento em massa e a política de drogas que criminaliza a pobreza. 

Por Luiz Eduardo Soares*

Depois de mais de três décadas acompanhando a problemática da segurança pública no 
Brasil, posso afiançar que, entre os profissionais e estudiosos de boa vontade - aqueles e 
aquelas que, experientes e comprometidos com os valores democráticos, refletem sobre 
os desafios com o mínimo de isenção ou independência corporativa, equilíbrio emocional, 
conhecimento empírico e espírito crítico -, são poucos os que aprovam a divisão do ciclo do 
trabalho policial entre civis e militares, aos primeiros cabendo a investigação, aos segun-
dos, as tarefas ditas ostensivo-preventivas. A opinião majoritariamente negativa a propósito 
da divisão,    determinada pela Constituição de 1988, não deveria surpreender. Afinal, os 
resultados estão aí: baixíssima efetividade investigativa e preventiva, reduzida confiança 
popular, elevada taxa de insatisfação dos próprios policiais com suas instituições, numero-
sos casos de corrupção e índices assombrosos de mortes provocadas por ações policiais, 
sobretudo de jovens negros e pobres.

Por óbvio, as deficiências não derivam exclusivamente da divisão do ciclo, mas (entre out-
ros motivos) do modo peculiar em que se realiza, cada núcleo funcional correspondendo 
a uma corporação, uma das quais militar, obrigada a copiar a estrutura organizacional do 
Exército, ao qual se mantém vinculada. Em uma ponta do espectro, encontramos o estrato 
subalterno das PMs: soldados fardados, lotados em batalhões. Com frequência, eles se 
autorrepresentam não como defensores da cidadania, destinados a prevenir violações a 
seus direitos, mas como combatentes numa eterna guerra interna por ordem, em defesa 
dos “homens de bem”, contra os suspeitos, vistos como inimigos a eliminar. Na outra ponta, 
os delegados e as delegadas, que comandam a polícia civil e se percebem, via de regra, 
como fontes por excelência da autoridade policial. Aspiram a que sua categoria seja subtraí-
da da polícia e absorvida pela Justiça, o que lhes renderia vantagens salariais, prerrogativas 
legais, poder político e prestígio social. Cumpre aos delegados conduzir o inquérito policial. 
Esse mecanismo fortemente burocratizado obsta a agilidade investigativa e mimetiza o pro-
cesso judicial, que o sucede e reproduz. O possível indiciamento do acusado equivale a 
um rascunho para o subsequente pronunciamento do juiz ou da juíza, mas não condiciona 
o julgamento, nem o antecipa, sequer impacta a eventual sentença, apenas o retarda. Diri-
gir o inquérito consiste em privilégio paliativo que apazigua a frustração do projeto corpora-
tivista. As categorias subalternas da polícia civil distanciam-se, subjetiva e objetivamente, 
de seus superiores, na medida em que o estamento que comanda a instituição contempla 
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um horizonte externo à corporação, ansiando pela transição rumo ao Judiciário - que o 
tratamento Vossa Excelência, convertido em norma, simula e, simbolicamente, realiza1. O 
afastamento entre delegados e agentes nos pleitos corporativos (como as reivindicações 
salariais) impacta a visão de mundo, da carreira, da polícia e de sua missão, contribuindo 
para a desagregação interna, produzida originalmente pela distinção na forma de ingresso, 
na remuneração e nas oportunidades de ascensão.

A incoesão, entretanto, não é atributo exclusivo das polícias civis. As PMs, embora or-
denadas por mecanismos que aplicam os princípios de hierarquia e disciplina, tampouco 
constituem modelos de coesão. São duas as portas de entrada, separando praças e ofi-
ciais; dois, os processos de formação e as experiências rotineiras; dois, os horizontes de 
expectativa quanto à ascensão funcional; dois, os universos valorativos. Compreende-se, 
portanto, que se diferenciem também as perspectivas relativas ao exercício profissional e 
aos objetivos institucionais. As distinções potencializam-se, mutuamente, tendendo a ger-
ar focos de conflito e ressentimento, na contramão da hierarquia, minando a disciplina. 
Esse quadro se complexifica, intensificando o impulso centrífugo, quando incorporamos à 
análise a tríplice dinâmica da autonomização ilegal, que será examinada adiante.

A tensão entre as polícias civis e militares não provêm somente de antagonismos naturais 
entre instituições que atuam no mesmo campo, cujas identidades se nutrem da diferen-
ciação (hierarquizante). A tensão também expressa o esgarçamento entre referências e 
projetos, inscritos na posição estrutural das corporações e em suas respectivas tradições, 
ambas, por sua vez, radicadas na história brasileira, marcada por exploração de classe, 
racismo estrutural, patriarcalismo e autoritarismo de viés patrimonialista.

De um lado, dá-se a gravitação da PM em torno do Exército, de suas linguagens e lógicas, 
concepções e abordagens, em dessintonia com os ditames constitucionais, segundo os 
quais a polícia ostensiva participa do campo institucional da segurança pública, ou seja, 
ao contrário das Forças Armadas, não é responsável pela defesa da soberania nacional ou 
pela proteção do território brasileiro de eventuais ameaças bélicas. Em vez de valorizar 
a PM, sua definição constitucional como força reserva, a reprodução da estrutura orga-
nizacional e a manutenção de elo orgânico com o Exército terminam por subalternizá-la, 
reduzindo-a a um lugar apendicular, relegando-a a um papel vicário como se fosse uma 
força armada de segunda categoria, uma réplica do Exército em desvio de função, uma 
corporação combatente em busca de uma guerra “para chamar de sua”.

De outro lado, a polícia civil orbita em torno do Poder Judiciário - e também do Ministério 
Público -, não só porque sua competência a situa na corrente da persecução criminal, mas 
também, e sobretudo, como vimos, porque o estrato que a comanda move-se para des-
garrar-se da corporação de origem, visando sua reinserção no espaço da Justiça criminal 
- por exemplo, como juízes de instrução. Paralelamente, os agentes, não raro, sentem-se 
abandonados e traídos, enquanto categoria, quando não humilhados, até porque a polícia 
civil por vezes parece flutuar em um espaço ambivalente e híbrido: não instruem o proces-
so judicial, nem movimentam a força de contenção; cuidam do inquérito, peça anódina e, 
vale enfatizar, tão trabalhosa quanto inócua, um labirinto de formalismos fora do tempo, 
uma espécie de sentença que condena os investigadores à ineficiência, o que os leva ao 

1.  Cf. https://www.conjur.com.br/2014-ago-13/josias-fernandes-vossa-excelencia-delegado-gera- controversias

https://www.conjur.com.br/2014-ago-13/josias-fernandes-vossa-excelencia-delegado-gera-controversias
https://www.conjur.com.br/2014-ago-13/josias-fernandes-vossa-excelencia-delegado-gera-controversias
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sentimento niilista de inutilidade -seu ceticismo se propaga por contágio e muitas vezes se 
torna tóxico, corrosivo, paralisante, cínico e depressivo. O que resta aos policiais civis, 
nesse contexto, é mimetizar seus irmãos-competidores-antagonistas, os policiais militares, 
e procurar um lugar na imaginária e lamentável “guerra contra o crime”, na absurda “guerra 
às drogas”, para justificar seu destino, legitimando-os ante si mesmos e a sociedade. Daí a 
criação de unidades especiais uniformizadas, fortemente armadas, orientadas para ações 
ostensivas, concorrendo, inconstitucionalmente, com as PMs. O espelho de inconstitucio-
nalidades se desdobra, uma vez que as PMs também têm se apropriado de atribuições 
das polícias civis, atuando na seara da investigação e multiplicando suas unidades de 
“inteligência”.

Assim como a PM não é o Exército, a polícia civil não é o MP nem a Justiça. Ante a angústia 
de não-ser, as duas polícias procuram, atribuladamente, tecer suas respectivas identidades 
no contraste entre si, opondo-se uma à outra. Como, neste cenário, esperar cooperação, 
diálogo, coordenação, integração, complementaridade produtiva? A segurança pública aca-
ba sendo uma lacuna, um vazio peenchido pela inclinação natural à repetição. Explico. Os 
delegados e as delegadas são bacharéis em Direito. Os oficiais, que dirigem as PMs, são 
militares, instruídos para comandar batalhões de soldados. Segurança pública, portanto, 
seria este entre-lugar, que é também um não-lugar, mal tangenciado por saberes que não 
podem mais do que interpelar alguns de seus aspectos por mediações técnico-operacio-
nais. O resto é o que se aprende no caminho, é o que se colhe na trajetória -material sem 
dúvida precioso, desde que haja meios e modos coletivos e institucionalizados de separar, 
na vivência cotidiana, dura e sofrida, o joio do trigo. Não há garantias de que o espon-
taneísmo ou o voluntarismo dos indivíduos, deixados à própria sorte, ofereçam a peneira 
adequada. Por mais que haja boa vontade, por mais lúcidos que sejam os atores e por mais 
ricas que sejam as experiências, a tendência é que se imponha sempre, por inércia, o que 
se fez no passado. Sem critérios racionais e publicamente estabelecidos de avaliação, o 
passado dominará o futuro. A tradição será o único guia, o que é trágico para o Brasil, ante 
o histórico de racismo e o viés de classe que marcaram e marcam as polícias. Por isso, 
a população pobre costuma dizer: “Sempre foi assim”. A tragédia naturaliza-se como uma 
conspiração de atavismos.

Houvesse espaço, seria fácil demonstrar como o encarceramento em massa - que aprofun-
da desigualdades, intensifica o racismo, fortalece as facções criminosas, contrata violência 
futura e destrói a vida de gerações de jovens não violentos - é o filho bastardo do arranjo 
institucional das polícias brasileiras, gestado pela combinação entre prisões em flagrante e 
a nefasta lei de drogas2.

No interior desse contexto, vale registrar a relevância dos agentes das polícias civis, que 
carregam nos ombros a tarefa chave de investigar. Eles e elas têm dificuldade em se dedicar 
integralmente à sua função precípua - para a qual seria indispensável contar com a colab-
oração dos  peritos - por conta das  exigências formalistas e burocráticas do inquérito, não 
é demais reiterar. Finalmente, quando têm sucesso, não é incomum que os créditos sejam 
atribuídos aos seus superiores.

Importante assinalar que as referências às categorias indica tendências a meu ver pre-

2. Cf. SOARES, Luiz Eduardo. Desmilitarizar; segurança pública e direitos humanos. SP: Boitempo, 2018.
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dominantes. Generalizar seria um equívoco, mas evitá-lo não impede a identificação de 
padrões. Os segmentos profissionais são heterogêneos, o processo político brasileiro tem 
sido sinuoso e acidentado, cada estado tem suas peculiaridades, as quais se projetam 
sobre as instituições, as sucessivas gerações trazem características específicas e as in-
dividualidades fazem diferença. Ao mesmo tempo, determinados aspectos centrais, como 
aqueles aqui destacados, têm se mostrado constantes e resistentes às mudanças.

Algumas palavras sobre a tríplice dinâmica de autonomização ilegal

Ao longo da transição democrática, nos anos 1980, a correlação de forças conferia poder 
considerável aos representantes da ditadura, apesar de seu declínio. A natureza negocia-
da do processo, outra marca histórica da sociedade brasileira, bloqueou rupturas e uma 
Justiça de transição. Mais que isso, determinou limites às transformações, impedindo que 
se estendessem à Defesa e à Segurança Pública, submetidas pelos militares a uma espé-
cie de contingenciamento estratégico. O resultado foram os artigos 142 e 144 da Constitu-
ição, promulgada em 1988. No que diz respeito às polícias, a operação logrou congelar suas 
estruturas organizacionais, mantendo-as, portanto, intangidas pela transição política. Em 
outras palavras, a democracia herdou o modelo forjado na ditadura. Com os organogramas 
legados ao futuro, vieram os profissionais e suas culturas corporativas, suas práticas e 
valores, e sobretudo sua percepção sobre a missão das instituições policiais. Só assim 
se explica que o comandante da capital do estado do Rio de Janeiro, coronel PM Marcus 
Jardim, tenha declarado, em 2008, 20 anos depois da promulgação da Constituição, que a 
polícia é um inseticida social3.

Evidentemente, houve também mudanças. Um universo, contendo centenas de milhares 
de pessoas, não poderia ser homogêneo. No entanto, o fato é que os valores e as visões 
sobre a função social das polícias, assim como uma série de práticas tradicionais, per-
sistiram e ainda predominam. Por isso, sustento que as polícias brasileiras, a despeito de 
variações internas, contradições e alguma resistência, sempre foram, predominantemente, 
bolsonaristas avant la léttre. As polícias têm se revelado com muita frequência refratárias à 
autoridade política, assim como à Constituição e aos direitos humanos, por ela emulados. 
Desse modo, engendraram um enclave institucional, que só perdura na medida em que con-
ta com o beneplácito do próprio poder político, civil, republicano - o qual, por vezes acuado, 
se abstém de exercer sua autoridade -, e com a cumplicidade de segmentos significativos 
da Justiça e do Ministério Público, leniente no cumprimento de seu dever constitucional: 
exercer o controle externo da atividade policial.

No coração da democracia, gestou-se o avesso da ordem republicana: o enclave institucio-
nal da segurança pública. Como descrever de outra forma as cifras absurdas de execuções 
extra-judiciais, repetidas com regularidade, ante a omissão, o silêncio obsequioso e até 
mesmo o endosso do MP, da Justiça e dos governos? Claro que o convívio entre a democra-
cia e sua contrafação dificilmente seria possível sem o aplauso de amplos setores sociais e 
sem que essa perversão se radicasse numa história brutal de racismo.

3. https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1604200827.htm.

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1604200827.htm
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Se o enclave corresponde à ilegal autonomia das instituições policiais, a prática reiterada 
e deliberada de execuções extra-judiciais representa a face mais dramática da autono-
mização. Por sua vez, essa política letal enseja a emergência de nichos criminosos, em 
parceria com o tráfico de drogas, por exemplo, ou liderando milícias. Tais nichos radicalizam 
o processo de autonomização ilegal e o lançam para além das margens das próprias institu-
ições, mantendo-as, todavia, envolvidas.4

Em síntese: entre os entulhos da ditadura que minam a recente, limitada e precária ex-
periência democrática brasileira, destacam-se as estruturas organizacionais das polícias, 
forjadas no regime militar e já então carregadas do passado de iniquidades que remontam 
à escravidão. Como vimos, organização, menos que forma, é valor e performance, re-
gime afetivo, ideologia e prática. Portanto, se a sociedade pretende retomar o caminho de 
construção da democracia, terá de empreender a refundação dessa herança, que evoca e 
atualiza algumas das dimensões mais sombrias de nossa história: as polícias e seus mod-
elos de ação, o inquérito e as prisões, o encarceramento em massa e a política de drogas 
que criminaliza a pobreza. O ciclo incompleto da atividade policial é inseparável da mili-
tarização, da divisão estamental das polícias, dos antagonismos internos e corporativos, 
das carreiras cindidas, do autoritarismo endêmico, do racismo, do viés de classe e patriarcal, 
da ineficiência crônica, da brutalidade letal, da corrupção degradante, da ausência de con-
trole por parte da sociedade e das instituições republicanas. Trata-se de empreendimento 
que atravessará anos, quiçá décadas, e envolverá mudanças simultâneas e convergentes 
em outras áreas chave para a vida popular. Muito mais que planos de governo e projetos de 
um partido, o que se abre diante de nós é tarefa de Estado, apoiada por amplas coalizões 
políticas, conduzida por gerações. Os pontos de unidade são o antirracismo e o respeito 
aos direitos humanos. Tudo isso ainda seria pouco, ante a espoliação provocada pelo capi-
talismo, no entanto, os resultados representariam verdadeira revolução, em se consideran-
do a magnitude de nossa tragédia atual.

* Luiz Eduardo Soares é escritor, antropólogo, cientista político e pós-doutor em Filosofia 
Política. É professor visitante da UFRJ, professor aposentado da UERJ e ex-professor 
do IUPERJ e da UNICAMP. Foi visiting scholar nas Universidades Harvard, Columbia, 
Virginia e Pittsburgh. Publicou 20 livros, dos quais os mais recentes são “Desmilitarizar; 
segurança pública e direitos humanos” (Boitempo, 2019), “O Brasil e seu Duplo” (Todavia, 
2019) e “Dentro da noite feroz; o fascismo no Brasil”(Boitempo, 2020). Foi Secretário 
Nacional de Segurança Pública, Sub-Secretário de Segurança Pública e Coordenador de 
Segurança, Justiça e Cidadania do Estado do Rio de Janeiro, além de Secretário Municipal 
de Prevenção da Violência em Porto Alegre e Nova Iguaçu.

4. Cf. SOARES, Luiz Eduardo. “Democracia despedaçada” In Revista Piauí. v.1, p.46 - 54, 2020.
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O MODELO DUAL E ANACRÔNICO DE 
POLÍCIA NO BRASIL, REFLEXO DO CICLO 
INCOMPLETO DE ATIVIDADE POLICIAL 
 
O ciclo completo de polícia, uma vez implantado, poderá trazer benefícios para a Segurança 
Pública e para a sociedade, porque seu modelo é mais eficiente e eficaz no combate à 
criminalidade, possibilitando alcançar melhores resultados.

Por Roberto José da Silva* 

O presente trabalho em forma de artigo científico resumido é fruto de uma proposta de 
debate, num webinário ocorrido na noite do dia 23.02.2022, promovido pelo IREE, Institu-
to para Reforma das Relações entre Estado e Empresa, uma organização cuja missão é 
promover o debate democrático e pluralista para aperfeiçoar a interação entre os setores 
público e privado no Brasil.

O referido debate teve como tema central o Ciclo incompleto da atividade policial no Brasil, 
seu contexto histórico e reflexos na ineficiência sistêmica da atividade policial brasileira, 
reflexo do modelo dual e anacrônico, que gera competição, com disputas corporativistas, 
sem nenhuma interação, sem comunicação ou vontade de se ajudar, fatores estes que con-
tribuíram para evolução da criminalidade e consequente aumento da violência e um certo 
estrangulamento para o sistema de justiça criminal. 

1. O modelo dual e anacrônico de polícia no Brasil 

As polícias são responsáveis pelo exercício de dois tipos de funções: a administrativa e 
a judiciária. As funções administrativas, materializadas pela vigilância, são exercidas com 
altos níveis de discricionariedade, ou seja, os policiais têm uma liberdade de ação maior, 
embora limitada pela lei. Segundo o autor, a polícia exerce suas funções administrativas 
considerando a conduta criminosa “potencial” de cada pessoa: é sua obrigação observar 
atentamente a população a fim de prevenir a criminalidade, define Kant de Lima (1995). 

O referido autor, ainda afirma que as funções judiciárias, basicamente materializadas pelas 
funções de polícia judiciária, são exercidas com menor ou nenhuma liberdade de ação 
pelos policiais, já que atuam sob o controle direto do sistema judicial. Ou seja, a polícia, no 
exercício de suas funções judiciárias, leva em consideração a conduta criminosa “real” dos 
indivíduos: são atividades de apuração dos fatos

A Constituição Federativa do Brasil de 1988, em seu Artigo 144 estabelece seis diferentes 
tipos de instituições policiais para a execução distintas de suas atividades, a Polícia Federal, 
PRF – Polícia Rodoviária Federal, PFF – Polícia Ferroviária Federal, Polícia Penal Federal, 
estas no âmbito federal e as polícias estaduais: Polícia Militar e Polícia Judiciária ou Polícia 
Civil, além da Polícia Penal Estadual e Federal, criadas recentemente pela Emenda Cons-
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titucional (EC) 104, que pelo texto, os quadros da nova corporação serão compostos pela 
transformação dos cargos dos atuais agentes penitenciários e equivalentes. Dessa forma, 
todas as instituições policiais fazem parte do Poder Executivo de qualquer um dos gover-
nos federal ou estadual. 

Assim, vamos focar nossa atenção ao Modelo Estadual de Polícia, por ser de fato res-
ponsável pela preservação da lei e da ordem dentro dos Estados, em suas respectivas 
funções, a Polícia Militar e a Polícia Civil ou Polícia Judiciária. 

Entretanto é importante destacar, que nos Estados Democráticos de Direito mundo afora 
prevalece o modelo de polícias de ciclo completo, adotado na Europa, América do Norte e 
América do Sul, com exceção de quatro  países no mundo: República de Cabo Verde, Re-
pública Guiné-Bissau, Turquia e Brasil, todos os outros demais adotam o ciclo completo 

para as suas polícias, segundo Franco (2015). 

2. Duas Polícias: um modelo que não mais atende as necessidades da 
sociedade brasileira

De início é importante trazer a luz o entendimento majoritário sobre o conceito de “Ciclo 
completo de polícia” ou de “Polícia de Ciclo Completo” o qual abrange todos os aspectos 
de atuação policial, desde a fase onde se desenvolvem os atos de polícia ostensiva e de 
caráter eminentemente preventivo, em que se objetiva inibir o cometimento de delitos, pas-
sando pela repressão criminal imediata, com ações de controle e restabelecimento da or-
dem, chegando-se finalmente à etapa repressiva propriamente dita, em que a ação policial 
se concentra no trabalho investigativo e apuratório dos ilícitos penais. 

O Ciclo Completo de Polícia deve ser entendido como a atribuição das atividades de patru-
lhamento ostensivo e de investigação criminal a uma mesma organização policial, o que na 
prática, a expressão implica que a organização policial, seja federal, estadual ou municipal, 
tem em sua estrutura dois departamentos distintos, com suas respectivas chefias, porém 
ambos estão subordinados hierarquicamente à mesma autoridade, sendo essa mesma 
polícia tendo um segmento fardado que realiza o patrulhamento ostensivo nas ruas e outro 
segmento constituído de investigadores incumbidos de coletar das evidências de materiali-
dade e autoria dos crimes eventualmente registrados.

Essa dualidade anacrônica de polícia no Brasil entre polícia ostensiva/polícia investigativa 
foi fixada pela Ditadura Militar em 1969, entretanto, nos Estados Democráticos de Direito 
mundo afora prevalece o modelo de polícias de ciclo completo, adotado na Europa, Améri-
ca do Norte e América do Sul, com exceção de três Países no mundo: República de Cabo 
Verde, República Guiné-Bissau e Brasil, todos os outros demais adotam o ciclo completo 
para as suas polícias. Segundo destaca Franco (2015), em quase todo o mundo os órgãos 
policiais executam suas atividades em ciclo completo de polícia, ademais, poucas exce-
ções se apresentam.

É importante enfatizar que essa dualidade polícia ostensiva x polícia investigativa tornou-
se foco crônico de ineficiência na atuação do Estado na provisão da segurança pública 
no Brasil, segundo pensamento predominante entre os pesquisadores de violência e 
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criminalidade, assim verificam-se conflitos crônicos na definição de competências e na 
distribuição de recursos orçamentários; desarticulação da ação operacional; integração das 
polícias é mais a exceção do que a regra. 

Segundo Lazzarini (1995) a não execução do ciclo completo pelas polícias brasileiras tal-
vez seja o maior signo de ineficiência da atividade policial em nosso país, uma vez que por 
não cumprir o ciclo completo de polícia, com o policial-militar entregando diretamente à 
Justiça Criminal quem deva ser entregue, talvez seja um dos grandes males da legislação 
processual brasileira. 

Por fim, é importante trazer a luz a Proposta de Emenda Constitucional n.°423/2014 em 
andamento no Congresso Nacional, a qual tem como base algumas proposições recebidas 
na 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, realizada em 2009 em Brasília estipula 
o ciclo completo de polícia como uma meta a ser alcançado a todas as policiais brasileiras 
através da inclusão de um novo parágrafo no art.144 da Constituição Federal:

§ 10. Além das competências específicas, os órgãos e instituições policiais 
previstos nos incisos do caput deste artigo, realizarão a polícia única, 
consistente no ciclo completo de ação policial na persecução penal, exercendo 
cumulativamente as polícias administrativa, ostensiva, preventiva, investigativa, 
judiciária e de inteligência policial, sendo as atividades investigativas, na ação 
penal pública, independente da sua forma de instrumentalização, realizada em 
coordenação com o Ministério Público  [....] 

3. Investigação criminal no Brasil 

Ciências Criminais que, com a ocorrência de uma infração penal, materializa-se o poder-
-dever de punir do Estado, cabendo a ele iniciar a persecutio criminis para aplicar a lei 
penal ao caso concreto. A investigação policial, seguida do processo penal, revela-se como 
instrumento que legitima o uso da força do Estado e se consubstancia como verdadeiro 
freio ao poder punitivo, que precisa ficar amarrado a rígidos limites. 

Segundo Castro (2015) a persecução penal deve caminhar lado a lado com a franquia de 
liberdades públicas do cidadão, humanizando-se a função punitiva do Estado. Nada mais 
óbvio, se considerarmos que a dignidade da pessoa humana, enquanto valor jurídico fun-
damental da comunidade e reduto intangível do indivíduo, traduz o centro axiológico em 
torno do qual gravitam os direitos fundamentais, e a última fronteira contra quaisquer inge-
rências externas. Nesse prisma, o Estado-Investigação nada mais é do que um meio cuja 
finalidade consiste na garantia de direitos fundamentais, sendo o postulado da dignidade 
para o Poder Público.

A Investigação Criminal no Brasil, também chamada de Investigação Preliminar em razão 
que posterior a sua fase há a investigação no Ministério Público e por fim “investigação pre-
liminar judicial” ou sistema do “juiz instrutor”. Dessa forma, a Investigação Criminal Policial 
é de atribuição da Polícia Judiciária a direção da investigação preliminar destinada a eluci-
dar os crimes e levar seus autores a julgamento. A partir do conhecimento do fato delituoso, 
seja através da notícia do crime ou de qualquer outra fonte de informação, a autoridade 
policial encarregada instaura o procedimento administrativo próprio para o desenvolvimen-
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to de intensa atividade de apuração, a fim de colher os elementos probatórios necessários 
para formar a convicção do órgão de acusação, com exceção aos crimes de natureza mili-
tar, conforme descreve o Artigo 144, § 4º da Constituição Federal de 1988. 

Cabendo a Polícia Judiciária Federal ou Estadual, neste caso as Polícias Civis de cada 
Estado, a traçar as diretrizes da investigação, vale dizer: definir os atos a serem praticados 
(ouvida do ofendido e do indiciado; oitiva de testemunhas; determinação de perícias, inclu-
sive o exame de corpo de delito; identificação do indiciado e também como, quando e de 
que forma serão praticados. Caso necessite restringir direitos individuais, fará representa-
ção junto órgão judicial de pedidos cautelares de buscas e apreensões, prisões cautelares, 
interceptações telefônicas e telemáticas visando instruir a investigação policial. 

Dessa forma, segundo Lopes Junior (2003), a Polícia Judiciária, neste contexto, não é 
auxiliar da investigação criminal, mas seu titular. Preside a investigação preliminar, dirige 
a apuração das infrações penais e de sua autoria com autonomia, não se subordinado 
funcionalmente ao Poder Judiciário, nem ao Ministério Público. Assim, a natureza do pro-
cedimento investigatório realizado segundo esse sistema é meramente “administrativa”. 

Os órgãos de Polícia Judiciária, apesar do nome, não estão integrados ao Poder Judiciário, 
tampouco são dotados de poder judicial. Integram a estrutura do Poder Executivo, sendo, 
portanto, órgão da Administração Pública. O exemplo mais próximo desse sistema é o in-
quérito policial brasileiro, regulamentado nos artigos 4° a 23 do Código de Processo Penal 
vigente. 

Ainda para Lopes Junior (2003), o sistema adotado no Brasil está em crise, devido à não 
satisfação da acusação, da defesa e do magistrado com os elementos fornecidos pelo 
inquérito policial. Contudo, o autor ainda aduz que alguns sistemas de investigação preli-
minar são apenas “formalmente” judiciais ou ministeriais, em face da realização dos atos 
investigatórios pela polícia. Entretanto, por ser o Brasil um país de dimensões continentais, 
a polícia é o órgão que mais tem condições de atuar em todo e qualquer lugar do território 
nacional, com uma abrangência bem maior que a do juizado de instrução ou do promotor 
investigador, dessa forma, a investigação preliminar policial confere um maior alcance à 
persecução penal, entretanto, essa “presteza” nem sempre se traduz em “eficiência. 

          3.1  inoperância investigativa 

Segundo o IPEA/FBSP (2019) as taxas de esclarecimento dos crimes letais, com exceções 
raras e alguma variação expressiva entre estados, ou sequer são conhecidas e divulgadas, 
ou são pífias. Eis um exemplo tão expressivo quanto infausto: no estado do Rio de Janeiro, 
o Instituto de Segurança Pública, órgão oficial da secretaria estadual de segurança respon-
sável pela produção de dados, divulgou em dezembro de 2006 que a polícia civil esclare-
cia (isto é, investigava com sucesso, identificando autoria) apenas 1,31% dos homicídios 
dolosos.

Por sua vez a ENASP (2012) na Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, 
do Relatório Nacional da Execução da Meta 2: um diagnóstico da investigação de ho-
micídios no país, referente aos inquéritos de homicídios instaurados no Brasil, até 31 
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de dezembro de 2007, documento este publicado em 2012, destaque que o índice de 
elucidação de crimes letais intencionais contra a vida no Brasil, não passa de 5%. Números 
extremamente baixos, se levarmos em conta que cerca de 95% desses hediondos crimes 
letais intencionais contra a vida ficam impunes, ou seja, o Estado, nem sequer consegue 
identificar seu autor, quanto mais levar o mesmo ao Tribunal do Júri, cujo percentual é 
ainda menor, mas essa discussão será palco de um outro estudo. 

Nesse diapasão, a ENASP (2012), no referido relatório, traz mais dados alarmantes ao 
afirmar que em 2007 no Brasil, os inquéritos que tinham o mínimo de quatro anos de an-
tiguidade e que ainda não tinham sido concluídos. Sendo possível identificar 134.944 in-
quéritos por homicídios dolosos instaurados até 31/12/2007 e ainda não finalizados. Dessa 
forma, após um ano de trabalho da Meta 2, foi possível oferecer denúncia à justiça de um 
total de 8.287 inquéritos, o que representa 6,1% do estoque inicial. Como conclui o mesmo 
documento, 

O índice de elucidação dos crimes de homicídio é baixíssimo no Brasil. Estima-
-se, em pesquisas realizadas, inclusive a realizada pela Associação Brasileira 
de Criminalística, 2011, que varie entre 5% e 8%. Este percentual é de 65% 
nos Estados Unidos, no Reino Unido é de 90% e na França é de 80%. A quase 
totalidade dos crimes esclarecidos decorre de prisão em flagrante e da reper-
cussão do caso nos meios de comunicação. As delegacias de polícia, por inú-
meras causas, dedicam-se apenas aos homicídios novos. A imensa maioria dos 
inquéritos acaba paralisada nas delegacias de polícia, em situação de arquiva-
mento de fato, o que contraria a legislação processual penal, que estabelece a 
necessidade de proposta do Ministério Público e acolhimento pelo juiz para os 
casos de arquivamento. Diante dos altos índices de violência e dos inúmeros 
casos noticiados na imprensa, o crime de homicídio vem sendo percebido com 
cada vez menos perplexidade, apesar da sua gravidade. ENASP, (2012, p. 22). 

Por sua vez, o IPEA (2015), confirma o que foi constatado pela ENASP, em seu Relatório 
de Pesquisa relativo à Aplicação de Penas e Medidas Alternativas realizado em parceria 
com o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), o qual teve a participação de diversos pesquisadores em todas as suas etapas, afir-
ma que no Brasil, apesar de a legislação indicar a necessidade de instauração de inquérito 
policial sobre todas as notícias-crime, na prática, não é bem isso o que acontece em uma 
delegacia de polícia. Nem todas as notícias de crime se convertem em BO (Boletim de 
Ocorrência) e nem todas as ocorrências são transformadas em Inquéritos Policiais. 

Fatores ligados à repercussão do crime e ao status social das vítimas contribuem significa-
tivamente para a instauração dos inquéritos, mas, de forma geral, a lógica de seleção dos 
casos refere-se muito mais à necessidade que os delegados e agentes de polícia têm de 
administrar o volume de trabalho. Assim, havendo informações suficientes no BO (Boletim 
de Ocorrência), instaura-se inquérito sem a realização de investigação. Do contrário, arqui-
va-se a ocorrência. Portanto, a investigação criminal não é uma regra, mas uma exceção, 
conforme pode-se observar na Tabela abaixo. 
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Tabela - Varas Criminais: Inquéritos instaurados no Brasil 

Origem Processo Penal Percentual %

Flagrante (Auto de Prisão em Flagrante) 59,2%

Portaria 34,8%

Outro (representação, de oficio da Autoridade 
Policial, etc) 6%

Total 100%
                         
Fonte: IPEA (2015) 

Adaptado por: Roberto José da Silva

Verificando o conjunto dos processos analisados nesta pesquisa, constata-se que 59,2% 
deles foram instruídos por um inquérito instaurado a partir da prisão em flagrante dos sus-
peitos e 34,8% a partir de inquéritos iniciados por portaria. Além disso, em 6,0% dos casos 
os acusados já se encontravam presos por motivos alheios ao processo. Ou seja, em 
64,4% dos processos analisados os acusados já se encontravam presos no momento da 
instauração dos inquéritos policiais. Por fim, “a ausência de eficiência na persecução penal 
e a consequente impunidade são fatores que contribuem para o aumento do número de 
homicídios” (grifo nosso), vaticina a ENASP (2012). 

Aqui, cabe frisar os seguintes destaques em relação ao trabalho de um servidor de polícia 
civil:

- Escrivão de Polícia Civil, em regra, não cumpre Mandado de Prisão, não realiza custódia 
de presos a serem autuados, não comparece aos locais de crime, não participa de campa-
nas, dentre outras atribuições.

- Inspetor/Investigador de Polícia Civil não registra Termo Circunstanciado de Ocorrência 
- TCO, não procede oitivas, não recebe inquéritos do judiciário, dentre outras atribuições.

4. Considerações finais

É nesse contexto de um cenário da Política de Segurança Pública no Brasil que se 
percebe um forte sentimento de insegurança e sensação de impunidade em razão do 
constante aumento no número de homicídios e crimes praticados com violência, bem 
como, de maneira geral, o alto índice de criminalidade e os baixos índices de elucidação 
dos delitos.

Por outro lado, apesar de sabermos que a política de segurança pública vislumbra nuances 
como a prevenção primária à violência, a prevenção situacional à violência, dentro de um 
olhar sistêmico de processo do fenômeno da violência, faz-se necessária uma atuação 
eficiente e qualificada das polícias no país.
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Mas como atuar de forma qualificada com um sistema dual e anacrônico? Assim, é nessa 
perspectiva do debate do ciclo completo de polícia, o qual, uma vez implantado poderá trazer 
benefícios para a Segurança Pública e para a sociedade, isso porque seu modelo é mais 
eficiente e eficaz no combate à criminalidade, possibilitando alcançar melhores resultados. 
 
Por fim, quando questionado da possibilidade de uma polícia militar e uma polícia civil 
dentro de um sistema de segurança pública com o ciclo completo de polícia, a resposta 
é positiva. Entretanto, é preciso repensar o modelo militarizado e hierarquizado de 
polícia, que é oposto à autonomia de função que um policial de ciclo completo deve ter.  
 
No Brasil, em razão desse modelo anacrônico e da falta de investimentos e valorização 
profissional, temos um elevado índice de impunidade, com a média de elucidação dos crimes 
entre 4% a 5%. Enquanto isso, nos países de ciclos completos, como os Estados Unidos, 
a média de elucidação dos crimes é de 66,54%. Na França é de 80%, e no Reino Unido 
(Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales) as médias giram em torno de 90%.
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