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A POLÍCIA E O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

Jefferson Thiago da Silva Victor 

 

 

RESUMO 

 

          O presente artigo visa aprofundar o estudo e o desenvolvimento das atividades policiais no 

estado democrático de direto. Estudaremos um pouco sobre a história, a evolução normativa e os 

conflitos que envolvem o exercício da atividade policial com as normas garantidoras e assecuratórias 

concernente ao estado de direito. O exercício da atividade policial e a sua coadunação com o sistema 

normativo nacional. A possibilidade e a necessidade de harmonizar o desenvolvimento de uma polícia 

forte, eficaz e ao mesmo tempo garantidora. Abordaremos os reflexos na sociedade do exercício da 

atividade policial, principalmente em relação à parceria e a confluência necessária entre a população e 

os órgãos incumbidos da persecução penal, dando ênfase, primordialmente, ao exercício da atividade 

de polícia judiciária. Pontuaremos também sobre o sucateamento e a falta de investimento na polícia 

judiciária, sobretudo no tocante às polícias judiciárias estaduais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Polícia. Democracia. Conflitos. Carências. 
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1 INTRODUÇÃO 

O objetivo do presente artigo visa aprofundar o estudo das relações entres 

polícia e sociedade, sobretudo na vigência do estado democrático de direito. 

Estudaremos a história dos aparatos policiais no Brasil, sua evolução bem como os 

principais institutos jurídicos atinentes ao exercício da atividade policial. Abordaremos 

as primeiras estruturas policiais adotadas no Brasil. O ministro da Justiça era o 

“primeiro chefe e centro de toda a administração policial do Império” (FARIA, Helena 

Martins. Em Nome da Ordem. A constituição de aparatos policiais no universo luso-

brasileiro (séculos XVIII e XIX), 2007). 

Também serão abordados os principais dispositivos jurídicos e suas 

modificações. Analisaremos as mudanças ocorridas nos últimos anos, dando 

relevância ao marco temporal da constituição de 1988. As mudanças do código de 

processo penal ao longo da história, suas deficiências e consequências em relação à 

persecução penal. A problemática relação entre a sociedade e as polícias no Brasil. 

Os motivos que produziram o descredito e o distanciamento da população em relação 

aos órgãos policiais. 

 Abordaremos a necessidade de uma grande reformulação dos atuais modelos 

policiais. A necessidade de uniformização das ações, bem como na mudança nos 

atuais modelos policiais, trazendo uma nova estrutura.  Com esse novo modelo, 

teríamos uma polícia mais eficiente, legalista e garantidora. 

O garantismo, sob o plano político, é a técnica de reduzir a violência e 

maximizar a liberdade. Sob o plano jurídico, seria uma forma de limitação do poder 

punitivo em garantia dos direitos fundamentais do cidadão. (FERRAJOLI, Luigi. Direito 

e Razão). 

 Com o presente estudo, objetivamos traçar métodos, planos e formas para 

tornar o exercício da atividade policial mais democrática, cidadã e eficiente. Dirimir 

conflitos existentes, e tentar solucionar, ou pelo menos amenizar a sensação de 

impunidade disseminada em nossa sociedade. 
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2 RESULTADOS E DISCUSSÃO/REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Históricos da evolução da atividade policial 

Desde os primórdios da humanidade se fez necessária à presença do estado 

para se regular as relações humanas e o convívio social. Tendo vista que o ser 

humano é um ser essencialmente social, que vive em grupo, e suas relações nem 

sempre são harmoniosas e pacíficas; necessitando de um conjunto de normas que 

visem à pacificação e a solução dos conflitos e angustias no seio da sociedade. Sem 

essa pacificação, seria insustentável a vida em grupo. 

As regras de convívio social sempre existiram, mesmo que de forma natural e 

não sistematizada. Porém, após a positivação das normas, dando maior publicidade 

e abrangência da mesma, é que se pôde implementar de forma mais eficaz e justa os 

mandamentos constituídos.  

Temos como exemplo o código de Hamurabi. Acredita-se que foi escrito pelo 

rei Hamurábi, aproximadamente em 1772 a.C. É um monumento monolítico talhado 

em rocha de diorito, sobre o qual se dispõem 46 colunas de escrita cuneiforme 

acádica, com 282 leis em 3600 linhas. A numeração vai até 282, mas a cláusula 13 

foi excluída por superstições da época. A peça tem 2,25 m de altura, 1,50 m de 

circunferência na parte superior e 1,90 m na base (Wikipédia. 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Código_de_Hamurabi>). 

Para contornar e solucionar os conflitos sociais era necessário que o estado 

constituísse um braço forte para implementar seus mandamentos. A princípio essa 

atividade era desempenhada pelos exércitos reais. 

De forma mais recente, e não menos importante, tivemos a lei das XII tábuas. 

Elaborada na moderna sociedade Romana, aproximadamente no ano 462 a.C. teve 

como objetivo dar publicidade aos plebeus sobre o ordenamento jurídico vigente. 

Antes, os plebeus não tinham acesso ao conteúdo legal, sendo, em muitas das vezes, 

sido surpreendidos e punidos por normas as quais eram ignorantes. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Código_de_Hamurabi
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2.2 O surgimento da polícia judiciária e demais órgãos policiais 

Concernente a atividade de Polícia Judiciária, tivemos como antecedentes 

históricos, entre (771 a 403 a.C) os prefeitos na China antiga. Eles realizavam 

atividades semelhantes aos das Policias judiciárias atuais, ou seja, investigando 

delitos praticados em suas jurisdições. Esses prefeitos se reportavam aos 

Governadores, que por sua vez se reportavam ao imperador Chinês. 

No Brasil, a atividade policial teve início antes da independência, ainda no 

período colonial. O Brasil adotou o modelo português de organização policial. Naquele 

país as funções policiais consistiam em assegurar as liberdades individuais, garantir 

a ordem e a tranquilidade pública, bem como o poder de julgar. (PODER DE JULGAR. 

In: SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993). 

Após a independência do Brasil, continuou a se estabelecer ainda mais o modelo 

europeu em nossas províncias. 

Necessário salientar a fragilidade do sistema implantado, haja vista às 

inúmeras influencias e pressões sobre o aparato policial. A classe dominante da 

época, constituída pela elite, exercia fortes influencias nos três poderes, se 

estendendo com mais acinte sobre as polícias recém-implantadas. 

A fragilidade do sistema policial se acentuava por diversos motivos; entre eles 

a abrangência do território nacional, dificultando a integração e comunicação entre as 

polícias. Outro problema era a falta de comunicação do aparato policial com o centro 

de poder, não havendo, assim, uniformização de condutas, chegando até a falta de 

conhecimento das normas emanadas pelo poder imperial.              

Como forma de fortalecer o poder repressivo estatal em Portugal, que passavas 

por severa crise cambial em relação à coroa Inglesa, acrescido do terremoto que 

devastou o Lisboa em 1775, da queda na produção de ouro e açúcar no Brasil, que 

era até então sua principal colônia, Portugal necessitou reformular sua máquina 

administrativa, buscando aumentar arrecadação, receitas e consequentemente 

intimidar e punir os inúmeros opositores das medidas de austeridade lusitanas. Diante 

desse quadro de crise administrativa e financeira, o Ministro Sebastião José de 

Carvalho e Melo, “Marquês de Pombal” resolve criar a “Intendência geral da polícia da 

corte e do Reino” (PORTUGAL. Coleção de leis. Alvará de 25 de junho de 1760. 1750-

1808. Disponível em:<http://www.iuslusitaniae.fcsh. unl.pt>. Acesso em: 9 nov. 2005). 
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Concernente à polícia judiciária, a cargo da Intendência Geral de Polícia, os 

historiadores Hermes Vieira e Oswaldo Silva lembram que o intendente “tinha a 

prerrogativa de indicar em cada província um delegado”. Entretanto, ainda no decênio 

de 1820, houve novo disciplinamento da ação da Intendência em relação às demais 

localidades do país. Uma portaria do ministro da Guerra, de 26 de março de 1825, 

encaminhada ao governador das armas da Corte e Província do Rio de Janeiro, 

autorizava o intendente a “nomear comissários de polícia em cada distrito, ficando os 

comandantes militares obrigados a auxiliá-los em suas diligências”. O ato dizia 

respeito apenas à Província do Rio de Janeiro, mas uma nova portaria de 25 de 

novembro daquele ano, da Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça, indica que 

a intenção da medida era abranger o país inteiro. (FARIA, Helena Martins. Em Nome 

da Ordem. A constituição de aparatos policiais no universo luso-brasileiro (séculos 

XVIII e XIX), 2007, p. 55). 

Com base na portaria acima citada, deflui-se que de forma centralizada, que a 

intendência geral de polícia no Brasil exercia o comando das instituições policiais do 

país, embora que de forma dificultosa e sem coordenação, devido à extensão territorial 

e falta de comunicação entre os entes envolvidos e o poder central.  

2.3 O inspetor do quarteirão 

Quanto ao policiamento preventivo realizado por civis, se destacaram a atuação 

do inspetor de quarteirão. Esse era um agente policial civil a quem competia estar em 

contato direto com a população de sua área, exercendo a vigilância cotidiana, agindo 

na prevenção e na repressão dos crimes. Tinha poderes para prender criminosos, nos 

casos facultados por lei, e para fiscalizar o cumprimento dos acordos firmados nos 

termos de bem-viver e de segurança, admoestando os infratores para que se 

corrigissem. Devia fazer parte ao juiz de paz das infrações cometidas em seu 

quarteirão. (FARIA, Helena Martins. Em Nome da Ordem. A constituição de aparatos 

policiais no universo luso-brasileiro (séculos XVIII e XIX), 2007, p. 73). 

O juiz de paz devia dividir seu distrito em quarteirões e escolher, em cada um 

deles, entre os habitantes com mais de 21 anos de idade e que fossem bem-

conceituados, aquele que indicaria para serem inspetores durante um ano, sendo 
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facultada a renovação da indicação. (FARIA, Helena Martins. Em Nome da Ordem. A 

constituição de aparatos policiais no universo luso-brasileiro (séculos XVIII e XIX), 

2007, p. 72). 

O Código do Processo, ao estabelecer a organização judiciária do Império, 

havia determinado que a administração criminal nos juízos de primeira instância 

manteria a estrutura existente: juizados de paz, termos e comarcas. Cada província 

determinaria sua própria divisão judicial, atentando para “a concentração, dispersão e 

necessidade dos habitantes”. Nas comarcas, as unidades territoriais de circunscrição 

mais ampla, haveria um juiz de direito; nas cidades mais populosas, poderiam chegar 

ao número de três, um dos quais acumularia as funções de chefe de polícia. As 

comarcas podiam ser subdivididas em termos ou julgados, cada um com tantos juízes 

municipais quantos fossem necessários. (COMARCA. In: SILVA, De Plácido e. 

Vocabulário jurídico. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. v. 1. p. 459). 

2.4 Institutos jurídicos penais e processuais 

A implementação de um código penal no Brasil se deu de forma inaugural com 

as Ordenações Filipinas, que no ano de 1603 o Rei Filipe I exigiu a implementação e 

o cumprimento das ordenações. Ficou conhecido por “código Filipino”. Na época, a 

igreja tinha fortes laços com o estado, e as punições tinham fortes conteúdos 

religiosos. As penas eram muito cruéis, tipo: mutilação, açoites, degredo e torturas. 

Após a proclamação da independência, em 1822, previa a Constituição de 1824, que 

se elaborasse um novo código penal e, em 16 de dezembro de 1830 D. Pedro I 

sancionava o Código Criminal do Império. Teve como pontos principais a pena de 

morte, punição especial para delitos cometidos por menores de quatorze anos e 

individualização da pena. 

Em 1890, foi editado o Código Criminal da República, o mesmo foi objeto de 

inúmeras críticas, dentre elas a de ser elaborada de forma muito rápida. Trouxe alguns 

avanços, abolindo a pena de morte, banimento judicial e a de trabalhos forçados.  

Devido às necessidades de modificações posteriores e as consequentes 

emendas e edições de leis especiais, em 14 de dezembro de 1932 o desembargador 

Vicente Piragibe foi encarregado de consolidar algumas leis extravagantes 
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necessárias à época, editando o Decreto nº 22.213/1932, conhecida como 

Consolidação das Leis Penais de Piragibe, que vigorariam até 1940, sendo de certa 

forma reconhecida como o estatuto penal brasileiro. 

No início do século XX houve grandes avanços no sistema normativo brasileiro. 

Entrou em vigência o decreto lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940, instituindo o código 

penal brasileiro, construído no governo Getúlio Vargas, na vigência do estado novo. 

O novo código penal fazia uma conciliação entre os postulados das Escolas Clássicas 

e Positiva, aproveitando o que de melhor havia nas legislações modernas de 

orientação liberal, em especial nos códigos italiano e Suíço. (Maércio Falcão)  

Em 1962 o professor Nelson Hungria propôs a modernização do código penal, 

convertido em lei pelo Decreto-Lei Nº 1004, de 21 de outubro de 1969. Sendo 

revogado pela Lei Nº 6.5778, de 11 de outubro de 1978, sem nunca ter entrado em 

vigor.  

Após essa tentativa de atualização, no ano de 1981 foi discutido o projeto de 

alteração da parte geral do código penal, sendo feito através da lei Nº 7.209 de 

11/07/1984, que alterou substancialmente a parte geral, principalmente adotando o 

sistema vicariante, prevendo a distinção entre pena e medida de segurança. 

2.5 A constituição de 1988 e sua compatibilidade com o sistema penal e 
processo penal 

Com a promulgação da nova constituição em 05 de outubro de 1988 ocorreram 

diversas mudanças práticas nos sistemas normativos infraconstitucionais, 

principalmente em relação ao direito penal e ao direito processual penal. Haja vista a 

distância temporal da elaboração destes em relação à nova carta constituinte, o 

momento histórico, bem como a realidade política e social dos momentos em que 

foram elaborados, alguns institutos tornaram-se incompatíveis com a atual 

constituição federal. 

Como exemplo poderíamos destacar o artigo 241 do CPP que diz  

“quando a própria autoridade policial e judiciária não a realizar pessoalmente, 
a busca domiciliar deverá ser precedida de expedição de mandato”.  
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Diferentemente do que expõe o código de processo penal, a nova carta 

constitucional elencou a busca domiciliar dentre aquelas em que há reserva 

constitucional jurisdicional, ou seja, a medida deve ser tomada à esfera única de 

decisão dos magistrados ou tribunais, não mais se admitindo ser decretada mediante 

decisão da autoridade policial. O referido dispositivo processualista foi considerado 

não recepcionado pela constituição de 1988. 

 É considerado não recepcionado, quando algum dispositivo infraconstitucional 

não se coaduna com uma nova carta constitucional, nesse caso, por exemplo, há uma 

lei anterior que até então é considerada constitucional (a lei é compatível com a 

constituição da época), mas posteriormente entra em vigor uma nova constituição que 

torna a norma incompatível com a mesma. Nesse caso haverá revogação por não 

recepção. Frise-se que não estamos falando de inconstitucionalidade, pois só há que 

se falar em norma inconstitucional quando uma norma infraconstitucional é elaborada 

contrariando uma constituição vigente na época, devendo com ela possuir 

compatibilidade formal e material.   

Outra prática muito utilizada pelos órgãos policiais eram as chamadas “prisões 

para averiguações”, onde pessoas eram tolhidas de sua liberdade de forma arbitrária 

e abrupta, não sendo conferido quase nenhum direito. Hoje não mais se admite tal 

modalidade de prisão, conforme preceitua o 

 art. 5º LXI, da CF/88 “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por 
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos 
casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”. 
A prisão para averiguação é de todo ilegal, caracterizando abuso de 
autoridade contido no art. 4º, alínea “a”, Lei Nº 4.898/1967. (Nestor Távora e 
Rosmar Rodrigues Alencar. Curso de direito processual penal, 9ª edição, 
2014, p 760). 

Como exposto, as hipóteses de prisões estão explícitas no texto constitucional, 

sendo elas: 

 prisão em flagrante delito, prisões decretadas pelas autoridades judiciárias e 
de forma excepcional as prisões militares. Saliente-se que a mera detenção 
de pessoa por breve espaço de tempo para lacônica consulta, não é 
considerado ilícito. 
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Outro dispositivo de questionável constitucionalidade é o da 

“incomunicabilidade do preso” contido no Art. 21 do CPP. Vejamos o que diz o 

dispositivo: 

 

Art. 21.  A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho 
nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a 
conveniência da investigação o exigir. 
        Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não excederá de três dias, 
será decretada por despacho fundamentado do Juiz, a requerimento da 
autoridade policial, ou do órgão do Ministério Público, respeitado, em 
qualquer hipótese, o disposto no artigo 89, inciso III, do Estatuto da Ordem 
dos Advogados do Brasil”. 

De forma majoritária, predomina que o referido instituto, antigamente muito 

utilizado pelas polícias, não foi recepcionado pela constituição federal de 1988. 

Prevalece na doutrina pátria que este regramento não foi recepcionado pela atual 

magna carta, não sendo admitida nem mesmo no estado de defesa. O que torna o 

instituto absolutamente incompatível no período atual de normalidade. Nem mesmo 

os presos sujeitos ao regime disciplinar diferenciado “RDD” estão sujeitos à 

incomunicabilidade, por clara impossibilidade constitucional. (Nestor Távora e Fábio 

Roque Araújo. Código de processo penal para concursos, 9ª edição, 2018, p 97). 

Recentemente o STF estabeleceu restrições concernentes à condução 

coercitiva para submeter investigado ou réu para submetê-lo a interrogatório. O 

instituto é previsto expressamente no art. 260 do CPP, vejamos:  

Art. 260. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, 
reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, 
a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. 
Parágrafo único.  O mandado conterá, além da ordem de condução, os 
requisitos mencionados no art. 352, no que lhe for aplicável. 

O STF declarou que a expressão “para o interrogatório” prevista no art. 260 do 

CPP não foi recepcionada pela Constituição Federal. 

Assim, não se pode realizar a condução coercitiva do investigado ou réu com o 

objetivo de submetê-lo ao interrogatório sobre os fatos. (STF. Plenário. ADPF 395/DF 

e ADPF 444/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 13 e 14/6/2018, Informativo 

906). 
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Ressalte-se que o STF não vedou, até o momento, a condução coercitiva do 

investigado ou réu para identificação civil e sua consequente qualificação. Caso seja 

necessário, é mais pertinente e menos lesivo a condução coercitiva do agente do que 

a decretação de prisão preventiva, com fundamento no art. 313 p. único do CPP. 

Sobre essa possibilidade o STF se posicionou acatando a condução coercitiva (STF. 

Inf. 906 de 14/06/2018).  

Também, no bojo das decisões da ADPF 395/DF e ADPF 444/DF não foi 

mencionado sobre a vedação para condução coercitiva para ato que sem ele 

(investigado/réu) não possa ser realizado. Como exemplo no caso de presença 

obrigatória em caso de reprodução simulada dos fatos, nos moldes do art.7º do CPP. 

Todavia, tem-se admitido a sua condução coercitiva ao local da reconstituição, mesmo 

que para apenas presenciar o acontecimento. (Nestor Távora e Fábio Roque Araújo. 

Código de processo penal para concursos, 9ª edição, 2018, p 69).  

Diferentemente da situação do investigado ou réu, o STF não se pronunciou 

sobre a vedação da condução coercitiva em relação à vítima ou testemunha, estando 

ainda sujeitos a condução coercitiva nos moldes do art. 260 do CPP. Ressalte-se que 

só é cabível caso se neguem a participar, de forma injustificada, de ato que foram 

devidamente intimados. 

3 CONCLUSÃO 

Conforme os resultados da pesquisa em testilha, podemos denotar a grande 

evolução da atuação policial nos tempos modernos. Hoje possuímos institutos 

jurídicos mais democráticos e garantidores, que asseguram e legitimam a atividade 

do jus persequandi estatal. Uma polícia legalista e garantidora é objetivo a ser 

perseguido hodiernamente pelo estado democrático. Saliente-se que a implantação 

do legalismo e principalmente do garantismo é tarefa das mais duras e difíceis no seio 

da atividade policial. O estado deve oferecer ferramentas para que os órgãos policiais 

atuem de forma inteligente, e não de forma abusiva e ilegal.  

O descaso ainda é intenso em relação à segurança pública, e isso tem 

acarretado vultosos aumentos dos índices de criminalidade. Outro fator relevante é 

que aos policiais são vedados atos que até então eram admitidos, como: 
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incomunicabilidade do preso, busca e apreensão determinada por autoridade policial, 

condução coercitiva e etc. 

 Foram colocadas duras amarras nos órgãos policiais, e em contrapartida nada 

foi feito para equilibrar e sopesar as perdas destes instrumentos. Seriam necessários 

investimentos em inteligência, integração das polícias e principalmente uma profunda 

mudança nos moldes estruturais dos órgãos polícias.  

A carreira única dentro das polícias judiciárias é outro grande reclame dos 

policiais da base dessas instituições. O Brasil adota o modelo em que um integrante 

da polícia judiciária entra na base e não chega ao topo, essa não progressão na 

carreira vem a desestimular intensamente a atividade desses servidores. A carreira 

única já está prevista na Polícia Rodoviária Federal, que tem excelentes resultados 

no desempenho e bom grau de satisfação dentro da categoria. 

 O que temos hoje nas polícias judiciárias é o ingresso de pessoas jovens e 

sem nenhuma experiência policial já comandando policiais que possuem muito mais 

experiência e tirocínio policial, sendo que essas qualidades só surgem com a labuta 

diária. Na carreira única, um policial entraria na base, como por exemplo “agente ou 

escrivão de polícia civil ou federal” e chegaria ao topo da carreira, que atualmente é 

ocupado pelo cargo de delegado. 

Diante de toda pesquisa, vislumbramos avanços em relação à atividade policial, 

principalmente nas suas estruturas. Porém ainda há muito caminho a percorrer no que 

concerne a investimentos e desmilitarização das polícias militares. Não se admite, 

durante o estado democrático de direito a atuação de órgãos militares lidando com 

cidadãos civis. Essa convivência tem produzido resultados amargos para a população, 

para os integrantes dessa corporação, e principalmente para aqueles que defendem 

uma polícia mais integralizada com a sociedade.  

Noutra banda, é extremamente necessário se reportar ao fato da premente 

necessidade de vincular a polícia judiciária ao poder judiciário, retirando-a das 

amarras e dos vícios do poder político extremamente presentes no poder executivo. 

Somente com a desmilitarização das polícias militares, uma carreira única na polícia 

judiciária, e vinculação desta ao poder judiciário, é que teremos um jus persequendi 

forte, eficiente e sem vícios políticos. 
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 É comum a interferência política nas policias judiciárias, principalmente nas 

policias judiciárias estaduais, que ficam intimidados de realizar investigações nos 

chamados “crimes do colarinho branco”, empacando-se basicamente a investigar 

crimes cometidos por agentes mais abastados e sem influência política. 
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