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AS POLÍCIAS CIVIS NO BRASIL: 
MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS

Acácia Maria Maduro Hagen1

Mario Wagner2

O [...] Chefe de Polícia do estado do Rio Grande do Sul [...], 
considerando que é dever do servidor público tratar a todos com 
urbanidade e respeito; considerando que certas expressões linguís-
ticas violam a presunção de inocência assegurada pela Constituição 
Federal; considerando que nosso idioma permite descrever pessoas 
e condutas com rara precisão e riqueza vocabular sem que se tenha 
de usar expressões pejorativas; considerando que ao longo de entre-
vistas ou declarações à Mídia e nos Inquéritos Policiais é perfeita-
mente possível aos policiais civis dispensarem as palavras meliante, 
bandido, vagabundo, marginal, elemento etc., substituindo-as por 
outras, de maior rigor técnico, como acusado, indiciado, infrator 
e similares; resolve: recomendar aos policiais civis em geral e aos 
Delegados de Polícia em especial que passem, doravante, a utilizar 
linguagem compatível com sua condição de servidores públicos e de 
concidadãos de modo a ilustrarem, a cada passo, o aspecto intelectual 
e de sociabilidade que há de enriquecer progressivamente a imagem 
a Polícia Civil (Rio Grande do Sul, 1999).

 1 Doutora em Sociologia (UFRGS), pesquisadora da Academia de Polícia Civil 
do estado do Rio Grande do Sul e colaboradora do OSP.

 2 Delegado de Polícia, diretor da Academia de Polícia Civil do estado do Rio 
Grande do Sul e colaborador do OSP.
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Publicada em maio de 1999, essa portaria ilustra aspectos impor-
tantes do processo de mudança vivido pelas polícias nos últimos anos, 
especialmente o confl ito entre práticas e representações relacionadas 
à criminalidade e ao trabalho policial. Enquanto a concepção que se 
procura difundir através da portaria é a do policial como servidor 
público, que respeita os direitos de todos os cidadãos, em qualquer 
circunstância, o próprio fato de ter sido necessária uma determinação 
do chefe de polícia sobre o tema mostra a importância da resistência 
a essa concepção. Tal confl ito não é privilégio da polícia, sendo um 
refl exo do que acontece na sociedade em geral.

Uma defi nição de polícia com ampla aceitação é a de instituição 
responsável por exercer o uso legítimo da força, baseando-se no 
conceito weberiano de Estado como detentor do monopólio do uso 
legítimo da violência física, sendo os fundamentos possíveis da le-
gitimidade a tradição, o carisma e a legalidade. À medida em que a 
sociedade se orienta cada vez mais pela racionalidade, a atuação da 
polícia também precisa, para ser legítima, orientar-se pela legalidade.

Para que se possa compreender melhor a questão da mudança na 
atuação da polícia, é interessante recorrer-se a Monjardet (2003) para 
uma visão geral das formas através das quais a polícia se relaciona com 
o uso da força, de acordo com o perfi l do Estado. Em situações em 
que a legitimidade do Estado é pequena, a ênfase do uso da força recai 
na dominação; quando o Estado tem legitimidade, mas a sociedade 
apresenta-se dividida e marcada por confl itos, a força é aplicada espe-
cialmente na repressão à criminalidade; em sociedades que denomina 
cidadãs, em que a criminalidade é restrita por outros mecanismos e o 
Estado goza de ampla legitimidade, o uso da força destina-se apenas à 
manutenção da tranquilidade pública. Essa distinção é especialmente 
importante no caso do Brasil, marcado nos últimos anos pela alter-
nância entre regimes autoritários e formalmente democráticos: após o 
Estado Novo (1937-1945), seguiu-se um período de funcionamento 
regular das instituições políticas, interrompido pelo regime militar 
(1964-1985) e, gradualmente, recuperado.

Durante o regime militar, a atuação da polícia esteve voltada mais 
aos interesses da ordem pública e da estabilidade dos governos do 
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que à defesa da cidadania. À medida em que sindicatos, partidos 
políticos, associações de moradores, grupos religiosos, de mulheres e 
estudantes, entre outros, foram se organizando e fazendo suas vozes 
serem ouvidas, novas questões começaram a se constituir como temas 
de discussão, inclusive as referentes à atuação da polícia. Deve-se 
lembrar que esse processo de mudança é complexo, não podendo ser 
visto como linear e evolutivo, algo que tenha um resultado fi nal já 
estabelecido e necessariamente positivo. Na verdade, é um processo 
que decorre do debate e da disputa entre os interesses de todos os 
grupos sociais, sem um sentido previamente determinado.

A atuação da polícia envolve, por um lado, as determinações legais 
quanto a sua organização, suas funções e a forma de desempenhá-
las; por outro lado, também é orientada pelos conceitos socialmente 
estabelecidos a respeito de temas como o crime, os direitos dos 
cidadãos e o que é aceito como normal e adequado relativamente ao 
uso da força. Esses dois aspectos relacionam-se fortemente, pois as 
leis modifi cam-se à medida em que a sociedade assim o exige. Como 
resultado da efervescência social e política do período imediatamente 
posterior ao regime militar, surgiu a Constituição Federal de 1988, 
conhecida como Constituição cidadã, por incorporar uma série de 
direitos e garantias.

O artigo quinto da Constituição, que trata dos direitos e deveres 
individuais e coletivos, teve importante repercussão no trabalho 
policial, especialmente por introduzir a necessidade de autorização 
judicial para as ações de busca e apreensão domiciliar (inciso XI: a 
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar 
sem consentimento do morador, salvo em caso de fl agrante delito ou 
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação 
judicial), de violação do sigilo telefônico (inciso XII: é inviolável o 
sigilo da correspondência e das comunicações telegráfi cas, de dados 
e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fi ns de 
investigação criminal ou instrução processual penal) e de prisão (in-
ciso LXI: ninguém será preso senão em fl agrante delito ou por ordem 
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo 
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nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, 
defi nidos em lei). Em relação à prisão, foram estabelecidas algumas 
determinações que também vieram a modifi car a ação da polícia, 
como a necessidade de imediata comunicação da prisão e do local 
onde se encontra a pessoa ao juiz competente e à família do preso ou 
à pessoa por ele indicada (inciso LXII), a necessidade de informar 
ao preso seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, e de 
assegurar-lhe a assistência da família e de advogado (inciso LXIII)

Algumas determinações da Constituição opõem-se às noções de 
senso comum de parcelas importantes da população, como o inciso 
LXVI: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei 
admitir a liberdade provisória, com ou sem fi ança”. A liberação de 
um infrator após um fl agrante, por exemplo, costuma ser mostrada 
por programas de televisão como um fracasso da polícia, evidência 
da falta de rigor contra os “meliantes”. Aliás, é esse mesmo estilo 
midiático que habitualmente desr espeita o direito à inviolabilidade 
da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas 
(inciso X) e o direito de ser considerado inocente até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória (inciso LVII).

Uma das garantias mais importantes foi estabelecida através do 
inciso LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e 
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes”. Em relação ao inquérito 
policial, a implantação de fato desse direito, passados 21 anos de sua 
publicação, ainda provoca resistências, tendo sido aprovada em 2 de 
fevereiro de 2009   a Súmula vinculante nº 14, do Supremo Tribunal 
Federal, estabelecendo que “é direito do defensor, no interesse do 
representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já do-
cumentados em pro cedimento  investigatório realizado por órgão 
com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício 
do direito de defesa”. A necessidade de uma manifestação explícita 
do STF mostra o quanto o tema ainda é polêmico, havendo forte 
resistência de uma parte dos policiais e de membros do Ministério 
Público contra uma forma de t rabalhar que respeite o direito de 
defesa dos suspeitos.
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Esse conjunto de medidas acarretou mudanças até mesmo ati-
tudinais na prática policial. Enquanto o direito ao silêncio podia ser 
levado em desfavor do investigado, propiciando o indiciamento, ago-
ra a realização de diligências mais efetivas, buscando melhor defi nir 
a materialidade, a autoria e as circunstâncias do delito atribuído ao 
suspeito, é fundamental. Busca-se solidifi car o sistema acusatório, 
em que cabe ao Estado provar a acusação, e ao acusado provar sua 
defesa, objetivando a prolação de uma sentença justa por um julgador 
alheio e imparcial.

A nova forma de trabalho da polícia civil, exigindo dos poli-
ciais mais conhecimento jurídico do que anteriormente, promoveu 
também uma mudança no perfil dos novos policiais. Indivíduos 
oriundos de grupos em posição social mais elevada passaram a ver 
na polícia civil um emprego menos desvalorizado, na medida em 
que os procedimentos arbitrários e com uso abusivo da força foram 
sendo substituídos por uma investigação mais pautada por normas 
públicas. O maior controle sobre os procedimentos de seleção, tor-
nando os concursos públicos mais transparentes, também infl uen-
ciou no sentido de aumento de ingresso de mulheres, anteriormente 
excluídas por mecanismos discriminatórios, tais como provas físicas 
muito exigentes, sem justificativa científica, ou entrevistas ditas 
“vocacionais” realizadas por pessoas sem qualifi cação específi ca. 
A situação econômica que o País passou a enfrentar desde a década 
de 1980, com a diminuição importante do emprego formal, substi-
tuído por relações precárias de trabalho, foi outro fator decisivo no 
sentido de valorizar as carreiras públicas, incluindo-se aí as carreiras 
policiais.

O conjunto de mudanças acima referido levou ao acirramento, 
a partir dos anos 90, do confl ito entre modelos de atuação policial, 
tanto internamente às instituições policiais quanto no debate público. 
Enquanto uma parte da população brasileira luta por um Estado que 
defenda os direitos humanos, outra parte apoia o uso da tortura para 
obter informações e encara a pena de morte como  instrumento válido 
para diminuir os índices de criminalidade, para citar apenas alguns 
aspectos desse confl ito.
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A expressão do debate dentro das instituições policiais é discreta, 
pelo menos em suas manifestações públicas. Além de constituir-se 
em traço fundamental da cultura policial, a discrição também se 
deve à subordinação das polícias ao Poder Executivo. A escolha da 
chefi a de polícia, bem como das direções de nível intermediário, é 
feita livremente pelo governante estadual, normalmente apenas com 
a restrição de cargo (delegado de classe mais elevada, quase sempre). 
Assim, a instabilidade no cargo é uma forte infl uência sobre os chefes 
de polícia no sentido de não expor publicamente as divisões da ins-
tituição, procurando mostrar uma imagem de unidade e efi ciência. 
Essa instabilidade também se transmite para baixo, ao longo de toda 
a hierarquia policial. Agentes e delegados podem ser transferidos 
de local de trabalho, e até de cidade, sem outro motivo além de uma 
alegada “necessidade de serviço”. Abre-se, assim, uma possibilidade 
de utilização de atos administrativos como forma de pressão sobre 
os subordinados, levando-os a não discutir diretamente decisões ou 
posicionamentos dos quais discordem.

Ainda que não seja público, o debate em torno dos modelos de 
atuação policial é muito vivo. Além das disputas pelo acesso a cargos 
de poder dentro da instituição, os policiais, por meio de sua prática 
cotidiana, lutam pelo estabelecimento de algo que se pode chamar 
de “verdadeiro trabalho policial”. Identifi cam-se, em linhas gerais, 
dois polos: os policiais que valorizam o conhecimento operacional 
e os que valorizam o conhecimento jurídico. Cada grupo, mesmo 
reconhecendo a necessidade de ambos os tipos de conhecimento no 
trabalho policial, procura apresentar-se como o mais importante, com 
ênfase em características como coragem, força física e autoridade, no 
primeiro caso, e capacidade intelectual no segundo. Despreza-se o 
polo oposto como algo secundário, ou seja, o esforço é no sentido de 
conseguir estabelecer sua habilidade específi ca como sendo a mais 
importante para a função policial. 

Além das divisões internas, a polícia civil, enquanto instituição, 
também enfrenta disputas com outras instituições, especialmente 
a polícia militar e o ministério público. O campo institucional se 
mostra fértil para as guerras de polícias, quando se olha para o artigo 
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144 da Constituição Federal. O sistema policial ali estabelecido pode 
ser classifi cado de minimamente centralizado, porquanto reconhece 
órgãos de âmbito nacional, as polícias federal, rodoviária federal e 
ferroviária federal, com atribuições reduzidas no conjunto de todas 
as atividades que dizem respeito à segurança pública e repressão da 
criminalidade. Por outro lado, pode-se dizer que é um sistema ampla-
mente descoordenado, quando reconhece as polícias estaduais (civil, 
militar e bombeiros militares) e faculta aos municípios a criação de 
suas guardas municipais, mantendo as polícias militares e bombeiros 
militares como forças auxiliares do Exército.

A manutenção desta dualidade fez por reconhecer a formação das 
identidades da polícia civil, vinculada ao Poder Judiciário, enquanto 
destinatário fi nal de toda a sua atividade específi ca, e da polícia mi-
litar, construída através do tempo, vinculada ao Exército, à garantia 
e defesa do Estado. 

A indefi nição da legislação infraconstitucional e a busca de ex-
tensão do poder possibilita o que acima foi referido como guerra 
de polícias. A polícia rodoviária federal realiza atividades de inves-
tigação em todas as áreas de atribuições, tanto da polícia federal 
no contrabando e descaminho, como em outras de atribuição das 
polícias civis estaduais. A polícia federal, através de convênios, 
delega atribuições para as polícias civis estaduais, especialmente 
na investigação e a repressão do tráfi co ilícito de drogas. A polícia 
civil invade as atribuições da polícia militar com o uso de viaturas 
caracterizadas e realização de blitze, em um verdadeiro processo de 
policiamento preventivo ostensivo, e as polícias militares buscam 
a realização do policiamento repressivo, com a feitura dos termos 
circunstanciados, investigação de delitos por meio de seus serviços 
de inteligência (inclusive com a solicitação de mandados de busca 
e apreensão ao Judiciário) e a difusão da pretensão de assumirem o 
ciclo completo de polícia e a lavratura do auto de prisão em fl agrante 
pelo ofi cial de polícia militar. 

A criação dos Juizados Especiais Criminais, a partir da Lei 9.099, 
de 1995, introduziu a possibilidade, questionada pelos policiais civis, 
de os próprios policiais militares que atendessem uma ocorrência de 
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menor gravidade responsabilizarem-se pelo termo circunstanciado. 
Antes disso, eles eram obrigados a acompanhar até uma delegacia 
de polícia as pessoas envolvidas em qualquer ocorrência, por mais 
simples que fosse (troca de ofensas entre vizinhos ou ameaças, por 
exemplo), desde que houvesse o desejo de se fazer um registro. As-
sim, o novo ordenamento liberou-os (e à população em geral) de um 
procedimento muitas vezes demorado, e liberou também os policiais 
civis de um atendimento considerado banal, deixando-os com mais 
tempo para os delitos de maior gravidade. O que poderia ser encarado 
como uma medida positiva, trazendo agilidade ao atendimento à 
população, foi percebido pelos policiais civis como uma invasão de 
sua esfera de competência pelos policiais militares e, em consequência 
disso, duramente criticado.

Em relação ao ministério público, dois são os pontos principais de 
confl ito, cujas origens encontram-se no artigo 129 da Constituição. 
A exclusividade da titularidade da ação penal pública ao Ministério 
Publico pacifi cou a discussão em torno do rito sumário previsto nos 
artigos 531 a 540 do Código de Processo Penal e legislação correlata, 
que possibilitava a instauração do processo criminal por portaria do 
delegado de polícia, que em sua fase inicial exercia as funções de 
juiz e de promotor. Esta possibilidade restringia-se às contravenções 
penais e aos delitos de trânsito, sendo que a prática desta prerrogativa 
já vinha em crescente desuso face às discussões doutrinárias e juris-
prudenciais, face ao confl ito com o sistema legal – predominância 
do sistema acusatório – e da aplicação do princípio do juiz natural. 

Essa mesma determinação, por outro lado, é o fundamento para 
que os agentes do Ministério Público defendam a possibilidade de 
presidir e conduzir investigações criminais, amparados na ideia de 
que “quem pode o mais pode o menos”, ou seja, se titulares da ação 
penal pública também são titulares do poder investigatório, pois não 
dependem do inquérito policial para oferecer a denúncia, desde que 
tenham elementos de convicção necessários e sufi cientes. As polí-
cias civis, por outro lado, defendem a exclusividade da investigação 
preliminar (inquérito policial) amparados no princípio da legalidade 
previsto no artigo 37 da Constituição, segundo o qual é permitido ao 
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particular fazer tudo o que a lei não proíbe, mas ao servidor público 
somente é permitido fazer o que a lei determina. A discussão está na 
esfera do Judiciário, com diversas Ações Diretas de Inconstitucio-
nalidade em tramitação no Supremo Tribunal Federal, inclusive de 
iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Contido no mesmo artigo 129 da CF, encontra-se outro móvel 
para a guerra institucional entre ministério público e polícias civis, 
que é o controle externo, previsto no inciso sétimo. Ambas as insti-
tuições o consideram um poder de domínio, a exercer e a rechaçar. 
Ambas as instituições têm argumentos que foram levados ao Supre-
mo Tribunal Federal em ações ainda não julgadas. 

Além das questões envolvendo disputas entre as instituições do 
campo da justiça criminal e das disputas internas pela defi nição do 
que seja o trabalho policial, a polícia civil também é infl uenciada 
pelas mudanças sociais. Nos últimos anos, criaram-se delegacias 
específi cas para atendimento a crianças, adolescentes, idosos e mu-
lheres, acompanhando o movimento de criação ou modifi cação de leis 
destinadas à proteção dessas parcelas da população. O preconceito 
de raça, cor ou etnia passou a ser considerado crime, sendo mais 
um exemplo de como a mobilização social resulta em mudanças na 
legislação. Tudo isso também implica um novo posicionamento dos 
policiais civis, muitas vezes despreparados para atender a um público 
que vai a uma delegacia para procurar a garantia de seus direitos 
plenos à cidadania, e não para registrar um delito “tradicional”, 
como um roubo ou furto.

Outra mudança fundamental para a polícia civil, que está ainda 
em seus primeiros passos, é a institucionalização do debate sobre 
a segurança pública. Através da Secretaria Nacional da Segurança 
Pública (Senasp), organiza-se a Conferência Nacional de Seguran-
ça Pública, com a participação de todos os setores da sociedade. A 
segurança pública está deixando de ser um tema vinculado apenas 
aos policiais, passando a ser discutida, de forma organizada nacio-
nalmente, por um público que inclui todos os interessados. É algo 
semelhante ao que aconteceu no período de redemocratização dos 
anos 80, mas com uma organização formal, que permite colocar lado 
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a lado, com o mesmo peso na discussão, representantes dos delegados 
de polícia civil, de associações de moradores, de professores e de 
profi ssionais do sexo, para citar apenas alguns grupos. Nessa nova 
instância, todos os policiais precisam aprender a organizar-se, a dis-
cutir seus problemas e apresentar propostas à população, abrindo-se 
a oportunidade de construção de uma polícia que, efetivamente, sirva 
e proteja a todos, e não apenas uma minoria.


