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CICLO COMPLETO DE POLÍCIA

- Conceito;

- O mundo todo adota o Ciclo Completo de Polícia;

- E no Brasil?

Polícia Federal;

Polícia Militar nos crimes militares e na lavratura do TCO;

- Para que haja o Ciclo Completo de Polícia é necessário que
haja desmilitarização?

- Natureza da atividade exercida pela Polícia Militar.



OS POLICIAIS MILITARES SÃO 
PROMOTORES  DE DIREITOS 

HUMANOS

Os ensinamentos de Direitos 
Humanos na PMMG



CICLO COMPLETO DE POLÍCIA E IMPACTOS SOCIAIS E 
ECONÔMICOS

- Análise econômica do Direito;

- Quanto custa o crime para o Brasil?

- Qual é a economia para os cofres públicos caso haja a
implementação do Ciclo Completo de Polícia?
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PONTOS FAVORÁVEIS E CONTRÁRIOS À ADOÇÃO DO 
CICLO COMPLETO DE POLÍCIA

PONTOS FAVORÁVEIS PONTOS CONTRÁRIOS

Celeridade no atendimento da ocorrência; Redução na qualidade das investigações;

Eficiência na prestação do serviço público; Investigação de civis por militares;

Economia para os cofres públicos; Comprometimento do policiamento ostensivo e 
preventivo;

Mais investimentos nos órgãos de segurança 
pública;

Aumento da possibilidade de prática de 
irregularidades ao registrar ocorrências;

Mais investimentos nas causas da 
criminalidade;

Impossibilidade de um órgão policial fiscalizar 
o outro;

Maior elucidação de crimes;



PONTOS FAVORÁVEIS E CONTRÁRIOS À ADOÇÃO DO 
CICLO COMPLETO DE POLÍCIA

PONTOS FAVORÁVEIS PONTOS CONTRÁRIOS

Redução na quantidade de crimes (maior 
número de operações policiais e de viaturas
disponíveis para o policiamento preventivo);

Redução da cifra negra;

Preservação da liberdade das partes;

Desburocratização e Simplificação da prestação 
de segurança pública;

Desafogamento da Polícia Civil para que possa 
investigar crimes mais graves;



- A implementação do Ciclo Completo de Polícia implicará na 

melhoria na prestação da segurança pública para o país?

- Quais critérios adotar para definir se determinados crimes 

serão de atribuição da Polícia Militar ou da Polícia Civil?

CICLO COMPLETO DE POLÍCIA



MUNICIPALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

- A Guarda Municipal pode se tornar uma Polícia
Municipal?



MUNICIPALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

PONTOS FAVORÁVEIS PONTOS CONTRÁRIOS

Proximidade da polícia com a sociedade local; Utilização da polícia municipal pelos prefeitos, 
com fins diversos;

Possibilidade de haver um maior controle social 
dos órgãos policiais

Custeio e manutenção dos órgãos policiais 
municipais;

Uma maior participação e colaboração da 
sociedade com os órgãos policiais;

Possíveis efeitos danosos decorrentes do alto 
grau de proximidade entre o policial municipal 
e o munícipe;

Desafogamento da Polícia Militar para que 
possa cuidar de crimes mais graves;

Comprometimento de uma uniformização de 
atuação policial, em razão da realidade e 
limitações dos municípios brasileiros;

Possibilidade da Polícia Municipal lavrar TCO e 
liberar a Polícia Militar para registrar crimes 
mais graves.

Possível deficit na qualidade da prestação de 
serviço de segurança pública.



PROPOSTA DE ALTERAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO

- Na linha da PEC n. 431/14, de autoria do Deputado Federal
Subtenente Gonzaga e do que foi defendido por Ronalto Roth,
sugere-se as seguintes redações (adaptado).

- Proposta de alteração na Constituição Federal:
Art. 144 (...)
§11. Além de suas competências específicas, os órgãos previstos
nos incisos do caput deste artigo, realizarão o ciclo completo
de polícia na persecução penal, consistente no exercício da
polícia ostensiva e preventiva, investigativa, judiciária e de
inteligência policial, na forma da lei complementar que
definirá o critério das atribuições, material e territorial.



- Proposta de alteração no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias

Art. XX. Até a edição da lei complementar prevista no § 11 do
art. 144, todos os órgãos policiais poderão lavrar termo
circunstanciado de ocorrência que será encaminhado
diretamente para o Juizado Especial Criminal.
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