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Resumo  

Com o presente estudo, buscou-se fazer uma análise bibliográfica e doutrinária da relevância 
da Polícia Judiciária no Estado Democrático de Direito e a necessidade de uma maior 
autonomia desta instituição. Não há como questionar a relevância do tema em comento. 
Sendo assim, o presente estudo, realizado por meio de pesquisa bibliográfica, teve por 
objetivo analisar a necessidade de autonomia gerencial (administrativa, financeira e 
funcional) da polícia judiciária em busca de resultados mais eficazes e isentos no exercício 
de suas missões. Os resultados do estudo deixam claro que não há mais possibilidade de a 
polícia judiciária continuar sendo mantida no modelo de subordinação ao qual tem sido 
submetida. É preciso que se possibilite a essa instituição uma atuação, de fato e de direito, 
independente, isenta e imparcial.  
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1 – Introdução  

 Hodiernamente, diante de tantos escândalos de corrupção em vários segmentos da 
sociedade, principalmente, no que tange a formação de organizações criminosas no alto 
escalão dos governos, bem como o envolvimento de grandes empresários, faz-se necessária 
uma revisão do papel das polícias judiciárias no país visando maior eficácia (LAZZARINI, 
2008). 

Diante disso, a polícia judiciária, representada pelos delegados de polícia, tem por 
necessidade a aquisição do direito constitucional à independência funcional e a 
imparcialidade, para poder agir em prol da coletividade sem que ocorram intervenções 
externas que inviabilizem a conclusão das investigações de todos os crimes que venham a ser 
praticados, a fim de serem elucidados (VALLA, 2015). 

O estudo acerca da possibilidade de autonomia gerencial (administrativa, financeira 
e funcional) das polícias judiciárias no Brasil é de extrema relevância tendo em vista que 
a sociedade, de modo geral, espera que essas instituições estejam preparadas para o 
exercício de suas funções institucionais com imparcialidade e efetividade. Sendo assim, é 
preciso que se investigue a possibilidade de autonomia dessas instituições (RIBEIRO, 
2015).  

Nesse sentido, com o presente estudo, o que se pretende apontar é se as 
investigações criminais devem ser levadas a cabo pela polícia judiciária sem que esta sofra 
interferências, influências ou ameaças políticas de quaisquer poderes, ou seja, se é possível 
que a polícia judiciária possua autonomia gerencial (financeira, administrativa e funcional) 
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de modo a garantir resultados mais eficazes e isentos no exercício de suas missões. Sendo 
este o problema que norteia o presente estudo que tem como principal objetivo analisar a 
necessidade de autonomia gerencial (administrativa, financeira e funcional) da polícia 
judiciária em busca de resultados mais eficazes e isentos no exercício de suas missões 
(BARROS FILHO, 2011). 

Essa preocupação com a ausência de autonomia da polícia judiciária mostra-se 
justificável, tendo em vista a crescente importância que a investigação criminal tem 
assumido na ordem jurídica brasileira diante da preocupação com a criminalidade, em 
especial na esfera política, o que pressupõe uma necessidade de mudança de postura a seu 
respeito visando-se um papel mais ativo e imparcial (FARAÓ, 2015).  

Diante do exposto, nota-se que a presente pesquisa é necessária, tendo em vista que 
esta busca analisar se a atual vinculação da polícia judiciária ao poder executivo no Brasil a 
torna mais suscetível às interferências do poder público e político, além de buscar elucidar a 
natureza e a gravidade das atribuições que a polícia judiciária exerce, assim como os bens 
jurídicos sobre os quais suas atividades recaem. 

Quanto à metodologia, a pesquisa pode ser considerada descritiva com cunho 
bibliográfico. A pesquisa pode ser considerada descritiva, pois o pesquisador buscou opiniões, 
teorias e legislações que consubstanciassem o tema em comento. Para tanto, foram utilizados 
materiais bibliográficos. 

Espera-se como resultado, comprovar a necessidade e a possibilidade de autonomia 
gerencial da polícia judiciária e de uma reestruturação destes órgãos visando à eficiência de 
sua atividade-fim.  
 
 
2 – Revisão Bibliográfica 

Para analisar a necessidade de autonomia da polícia judiciária, será preciso, a priori, 
fazer uma investigação sobre este tipo de polícia, uma análise de suas atribuições e sobre sua 
importância no Estado Democrático de Direito, para, em seguida, levar à discussão sobre a 
importância de promover a esta uma autonomia mais efetiva.  
 
 
2.1 – Polícia Judiciária 

A Constituição Federal de 1988 previu a obrigatoriedade de concurso público para as 
carreiras policiais. No entanto, segundo Faraó (2015), as ingerências políticas na polícia 
ainda são gritantes e, portanto, dissonantes com da nova ordem constitucional. Percebe-se, 
dessa forma, que as instituições policiais não têm tido autonomia, o que, de certa forma, tem 
contribuído para um aparelho policial sucateado, impossibilitando, assim, de atender suas 
finalidades e, por consequência, aos anseios sociais. 

O conceito de polícia, de modo geral, tem se moldado de acordo com o contexto 
histórico, cultural, socioeconômico e até religioso de cada período da história. Cada recorte 
histórico tem trazido suas próprias características para os modelos de polícia que se enseja 
(DI PIETRO, 2012).  
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Sendo assim, para que se busque um conceito de polícia, é preciso evidenciar suas 
principais características. Nesse sentido, Lazzarini (2008, p. 153) aponta o seguinte conceito: 
“[...] compreende-se como polícia uma organização administrativa que tem por atribuição 
impor limitações à liberdade na exata medida necessária à salvaguarda e manutenção da 
ordem pública”. 

Na definição de polícia, segundo Valla (2015), encontram-se presentes três elementos. 
O primeiro destes elementos é o Estado, que é um elemento subjetivo, orgânico e instrumental 
e que é a fonte de onde provém toda a organização que deve preservar a ordem. O segundo 
elemento citado pelo autor seria a finalidade que é um elemento teleológico que visa preservar 
a ordem, a segurança individual e coletiva e que se mostra essencial para que se caracterize a 
polícia. O terceiro elemento seria o conjunto de restrições que é um elemento objetivo e que 
trata das limitações legais relativas à expansão individual ou coletiva que possa perturbar a 
vida em sociedade. 

Na atualidade, a Constituição Federal de 1988 cunhou o sistema acusatório, com 
clara separação nas figuras dos responsáveis pela investigação (Polícia Judiciária Civil – 
Federal e Estadual, comumente), acusação (Ministério Público), Defesa (Advogados e 
Defensores Públicos) e Julgamento (Magistratura, comumente) (FARAÓ, 2015). 

Sendo assim, à Polícia Judiciária, como apregoado nos termos do Art. 144, § 4º, da 
Constituição Federal de 1988, “[...] Incubem, ressalvada a competência da União, as 
funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares” (BRASIL, 
2017, s/p.). 

Poder-se-ia dizer, portanto, que às Polícias Civis, de maneira geral, segundo 
Lazzarini (2008), cabem duas atribuições. A primeira delas seria atuar como polícia 
judiciária, ou seja, assessorar o Poder Judiciário no cumprimento de suas funções, 
atendendo requisições judiciais, tais como: cumprimento de mandados de prisão, prestação 
de informações sobre inquéritos findos e em andamento, entre outros. A segunda destas 
atribuições, seria a de apurar infrações penais (exceto as militares, crimes políticos, 
ocupantes de alguns cargos com prerrogativa de fórum, etc.). 

Para tanto, a Polícia Judiciária Civil tem suas atribuições estatuídas diretamente na 
Constituição Federal e nas legislações penais e processuais penais existentes (Código Penal, 
Processual Penal e demais legislações extravagantes, em um modelo de microssistemas) 
(LAZZARINI, 2008). 

Relevante entender que apesar da Polícia Judiciária ter diversas atribuições, 
constitucional e legalmente estabelecidas, com características próprias e função precípua de 
órgão de Estado, é um órgão vinculado às Secretarias de Segurança Pública que, por sua 
vez, são subordinadas aos Governadores estaduais (DI PIETRO, 2012). 

Na tentativa de conceituar Polícia Judiciária, Valla (2015, p. 06), leciona que “[...] a 
polícia judiciária é aquela que se destina principalmente a reprimir as infrações penais (crimes 
e contravenções) e apresentar os infratores à Justiça, para a necessária punição”, destacando-
se, para este conceito, as polícias militares (artigo 144, §§ 1º e 4º da Constituição Federal).  
No entanto, segundo o autor (VALLA, 2015), a Polícia Judiciaria é exercida pelas polícias 
civis estaduais ou pela polícia federal e por outros órgãos do poder público. 

Segundo Barros Filho (2011), hodiernamente, os conceitos mais modernos de Polícia 
Judiciária têm utilizado como base os princípios da dignidade da pessoa humana, vinculados, 
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tecnicamente, ao imprescindível controle jurisdicional. A base nestes compromissos, segundo 
Lopes Jr. (2012), é necessária, tendo em vista que, desde o século XIX que se enseja a 
presença dos direitos humanos no poder absoluto do Estado de separação das funções 
policiais e jurisdicionais (LOPES JR., 2012). No entanto, segundo Peluso (2011 apud 
RIBEIRO, 2015, p. 03), isso não pode representar um isolamento entre ambos.  

Lazzarini (2008, p. 218) quando delimita, em seus estudos, os campos de atuação das 
autoridades policiais, resguarda à polícia judiciária o papel de repreender crimes. Segundo o 
doutrinador: 
 

A polícia judiciária é repressiva: a autoridade policial que a exerce, tem uma atuação 
tipicamente administrativa de auxiliar da repressão criminal, pois quem esta exerce é 
o Poder Judiciário, através da Justiça Criminal, detentora do monopólio estatal de 
distribuir a justiça criminal. Por este motivo é que a atuação da autoridade policial 
de polícia judiciária é balizada pelas normas e princípios do Direito Processual 
Penal, que, neste ponto, relaciona-se (LAZZARINI, 2008, p. 218). 
 

Segundo Ribeiro (2015), os Delegados de Polícia têm defendido, enfaticamente, a 
efetivação de algumas medidas legislativas e administrativa que possam colaborar com as 
estratégias nacionais de justiça e segurança pública (ENASP).  

Todavia, é relevante esclarecer que a Polícia Judiciária não atua sozinha. Sua atuação 
sofrerá sempre uma supervisão judicial, em verdade, uma espécie de filtro procedimental 
(BARROS FILHO, 2011). 

 
 

2.1.1 – Atribuições da Autoridade Policial 

Ainda que não esteja disposto, expressamente, na Constituição Federal, existem vários 
posicionamentos no sentido de atribuir funções investigativas aos membros do Ministério 
Público (CAZZETTA JR., 2011).  

Sob o aspecto profissional, as autoridades policiais têm se constituído o grupo 
ocupacional mais vulnerável entre os operadores do direito nas carreiras públicas. Muitos 
fatores políticos e institucionais têm contribuído para esta vulnerabilidade (CAZZETTA JR., 
2011). 

É cônscio o entendimento de que para ser delegado de polícia mister se faz necessário 
graduar-se em Direito, sendo assim, “[...] identificam-se como possuidores do conhecimento 
técnico-jurídico, mas não são reconhecidos, como o são os Magistrados e os membros do 
Ministério Público” (CARNEIRO, 2016, p. 38). Todavia, resta evidenciado que deverá haver 
uma reformulação em toda a estrutura da polícia judiciária brasileira, tanto da instituição 
como das autoridades policiais (RIBEIRO, 2011).  

Essa mudança na estrutura mostra-se justificável, tendo em vista que na atual evolução 
que se encontra a sociedade brasileira e com o sistema arcaico que aí se encontra a polícia tem 
se tornado ineficiente frente aos novos desafios que aparecem todos os dias, p.ex., na 
repressão de alguns delitos cometidos por determinadas pessoas (CAZZETTA JR., 2011). 

Acredita-se que a polícia judiciária deve exercer suas funções com imparcialidade e 
efetividade e, para tanto, segundo correntes doutrinárias, é necessário que esta possua 
autonomia gerencial (financeira, administrativa e funcional) de modo a prevenir problemas 
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advindos de uma polícia submetida às intempéries do poder externo. Estas mesmas 
correntes doutrinárias deixam claro que é de suma importância que se conceda autonomia 
aos componentes da polícia judiciária, para que estes possam atuar sem interferências 
internas que atrapalhem ou obstem a atividade policial.  

Como se pôde observar ao longo do presente capítulo, a polícia passou por muitas 
fases. Sendo, no Brasil, a mais cruel delas, o período do Regime Militar. Ficou claro, ainda, 
que as autoridades policiais, diante da evolução da sociedade e de seu sistema arcaico e 
sucateado, têm se mostrado ineficiente frente aos novos desafios que surgem todos os dias. 

Sendo assim, no próximo capítulo, buscar-se-á demonstrar que esta é uma situação 
que precisa ser modificada, tendo em vista ser a polícia judiciária uma instituição de 
extrema importância para o Estado Democrático de Direito.  

 
 
2.2 – Polícia Judiciária no Estado Democrático de Direito 

Foi a Constituição do Império que trouxe a noção de Estado de Direito, no entanto, foi 
somente na Constituição Federal de 1988 que surgiu o conceito de Estado Democrático de 
Direito com o intuito de nortear a organização e o desenvolvimento da sociedade brasileira 
(OLIVIERI, 2007).  

É na divisão de poderes, segundo posto constitucional, que o jus puniendi do Estado 
vem sendo praticado. Cabendo, ao Poder Executivo, por meio da Polícia Judiciária, a 
investigação, ao Ministério Público (MP) a titularização da ação penal e ao Judiciário o 
julgamento (OLIVEIRA FILHO, 2013). É essa partição que traz segurança jurídica ao 
cidadão que comete o delito. Por meio dela fica claro que o poder que investiga não é o 
mesmo que acusa e nem o mesmo que julga (OLIVIERE, 2007). 

No entanto, há que se ressaltar que “[...] a produção de provas, unilateralmente, em 
sede preliminar pelo Ministério Público macula tal princípio, uma vez que é órgão acusador e 
parte no processo” (HESSE, 2008, p. 371).  

Dentro desse contexto, a polícia judiciária (como parte do sistema repressivo do 
Estado) cumpre um importante papel na manutenção do Estado Democrático de Direito. 
Sendo esta, a polícia judiciária, titular da instrução preliminar, é ela quem deve garantir uma 
investigação imparcial que busque a verdade, sem privilegiar uma ou outra parte processual, e 
que busque embasar a viabilidade da existência dos fatos e não do processo (OLIVEIRA 
FILHO, 2013).  

Em ampla análise, o inquérito policial deve se configurar como uma garantia de 
preservação dos direitos fundamentais do homem. Por esta premissa não se deve submeter o 
indivíduo, sem devida fundamentação, a percalços de uma ação penal (PIMENTEL, 1975 
apud CORRÊA, 2008). 

Por meio do inquérito policial garante-se à sociedade que não haverá abusos de poder 
persecutório estatal. Garante-se que “[...] o cidadão não sofrerá acusações infundadas, pois é 
perturbador para a sociedade e para os direitos humanos assistir um inocente ser processado. 
É a Polícia Civil, através do inquérito, que evitará esse tipo de injustiça” (OLIVEIRA FILHO, 
p. 29). 
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Os legisladores constituintes de 1988 reservaram à polícia judiciária um papel central 
na investigação penal, por esta se tratar de um órgão desvinculado da acusação e da defesa 
(CASTRO, 2015). A polícia judiciária trata-se de uma função essencial à justiça que contribui 
para o sistema acusatório quando permite que o judiciário permaneça inerte enquanto a 
investigação é realizada pelo delegado de polícia com autonomia para a execução dos atos 
investigativos (CHOUKR, 2006). 

Diante disso, tribunais superiores têm entendido que o delegado de polícia age stricto 
sensu, em nome do Estado (NICOLITT, 2010). Sendo assim, é preciso que se tenha 
pensamento crítico quanto a afirmação de parte da doutrina que tem referendado que o 
inquérito policial teria como única função subsidiar o MP de elementos informativos e 
probatórios que possibilitem propor a ação penal (CASTRO, 2015). 

Este é um entendimento que já vem, há algum tempo, se apresentando como 
equivocado para alguns estudiosos clássicos e modernos (NUCCI, 2014). Estes estudiosos 
têm sublinhado em suas doutrinas que a função investigativa formalizada pelo Polícia 
Judiciária não tem se resumido a um suporte da acusação e não possuem um caráter 
unidirecional (CHOUKR, 2006). 

A instrução preliminar, que não é uma via de mão única, demanda uma ampliação da 
participação da defesa no curso do inquérito policial. Nesse contexto, é preciso que o defensor 
tenha a oportunidade de se manifestar nos autos do procedimento policial mesmo após a 
conclusão da diligência (CHOUKR, 2006). Sem deixar de levar em conta, é claro, que não se 
admite interferências nas atividades policiais em curso, pois se assim o fosse, haveria total 
ineficiência do aparelho persecutório disponível ao Estado-investigação (CASTRO, 2015). 

Uma questão bastante relevante com relação ao tema é quanto à autonomia da polícia 
judiciária (tema em estudo que será melhor abordado posteriormente) e sobre a independência 
funcional do delegado de polícia. Quanto ao posto, há que se dizer que o Estado, ainda, não 
garante meios para que a polícia judiciária não fique vulnerável a pressões políticas, sociais e 
econômicas e não se sinta sufocada pelo contingenciamento de recursos (OLIVEIRA FILHO, 
2013). 

Menciona Ferrajoli (2002) que, levando em conta o garantismo penal, a polícia 
judiciária precisa ser separada dos demais corpos de polícia e dotada, em relação ao 
Executivo, “das mesmas garantias de independência que são asseguradas ao Poder Judiciário 
do qual deveria, exclusivamente, depender” (FERRAJOLI, 2002, p. 617). 

Importante ressaltar, que a independência funcional do delegado não pode e não deve 
ser vista apenas como uma prerrogativa do cargo, mas também como uma segurança para o 
cidadão, tendo em vista que este não será investigado com base em influências políticas, 
sociais, econômicas ou de quaisquer outras naturezas. Com a independência do cargo, o 
cidadão poderá ser tratado sem discriminações benéficas ou detrimentosas (CASTRO, 2015). 

Tendo em vista que a autoridade estatal tem o poder de presidir uma investigação 
criminal e decidir sobre a prisão ou liberdade dos cidadãos, não há como fazê-lo sem 
liberdade de ação, preservando o próprio sistema de persecução penal e levando em conta a 
dignidade da pessoa humana (CHOUKR, 2006). 

Sendo assim, “não poderia haver outra forma de conduzir a apuração criminal num 
Estado Democrático de Direito” (FERRAJOLI, 2002, p. 617).  
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Não tendo nenhum pacto com a acusação ou com a defesa, é possível a polícia 
judiciária executar seu trabalho, tão somente, na busca da verdade.  

Todavia, é preciso ressaltar que para que o delegado de polícia consiga conduzir uma 
investigação não tendenciosa e livre de direcionamento deve ser-lhe resguardada a 
possibilidade de agir de acordo com seu livre convencimento motivado. Ganha-se mais relevo 
essa garantia quando não se esquece da fatalidade humana na tomada de decisões. Quando 
não se possibilita essa prerrogativa, incrementa-se a incerteza e a precariedade decisória da 
persecução penal.  

Valem estes esclarecimentos, pois a ninguém importa que a investigação criminal 
enfraqueça a polícia judiciária e o delegado de polícia ou que retire do cidadão a certeza de 
que será investigado por autoridade imparcial, independente e parte integrante de um órgão 
estatal autônomo (CASTRO, 2015). 

 
 

2.3 – Autonomia da Polícia Judiciária 

Entende-se por autonomia a possibilidade do ente se organizar sem que haja uma 
dependência total de terceiros, de modo a alocar, cientificamente, os recursos de que dispõe, 
tendo como desiderato: atingir sua missão constitucional (GASPARINI, 2009). 

A autonomia pode ser classificada como: administrativa, funcional e orçamentária 
(COSTA, 2017). 

Sendo a autonomia administrativa aquela que dá ao administrador prerrogativa legal 
de disciplinar no plano interno as atividades legais, por meio de instrumentos normativos de 
auto-organização. 

Por autonomia funcional, entende-se que é aquela que confere a prerrogativa de dar 
cumprimento à lei e adotar as medidas necessárias para o exato desempenho de suas 
funções, não podendo sofrer influências, nem em plano externo, nem em interno, no 
exercício de suas atribuições legais. Há que se ressaltar que são oponíveis, inclusive, contra 
outros órgãos e poderes públicos e políticas da federação.  

Entende-se por autonomia orçamentária o pleno exercício das capacidades de 
iniciativa e elaboração das propostas de custeio dentro dos limites estabelecidos em lei. 

Autonomia não pode ser confundida com independência, pois: “[...] enquanto 
autonomia se refere à capacidade de autogerenciamento e de tomada de decisões sponte 
sua, independência consiste na realização de atividades sem qualquer tipo de auxílio” 
(GASPARINI, 2009, p. 394). 

Ainda que possa parecer óbvio, convém sublinhar que ser um órgão autônomo não 
significa que possa ocorrer arbítrio, de maneira que persista a obrigação do delegado de 
polícia no sentido de esquadrinhar sua atuação nas balizas constitucionais e legais. Não 
constituindo, também, descontrole da polícia judiciária que, ainda, continua sendo, um dos 
órgãos públicos mais controlados, tanto pela fiscalização de sua atividade-fim, levada ao 
controle externo do Ministério Público, até chegar ao controle popular, passando pelo 
controle judicial (COSTA, 2017). 

Os órgãos autônomos devem ser subordinados aos poderes aos quais pertencem. No 
entanto, a proposta do trabalho é atribuir autonomia à Polícia Judiciária, mas que ela não 
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fique, tal como está hoje, subordinada ao Poder Executivo ou a qualquer outro poder, e sim, 
tão-somente vinculada, assim como está o Tribunal de Contas em relação ao Poder 
Legislativo e o Ministério Público ao Poder Executivo, como bem colocado por Carneiro 
(2016).  

Ao discorrer sobre órgãos autônomos, Gasparini (2009, p. 395) disciplina:  
 

Autônomos são órgãos situados no alto da estrutura organizacional da 
Administração Pública, logo abaixo dos órgãos independentes e a estes 
subordinados. Têm ampla autonomia administrativa, financeira e técnica. São órgãos 
de direção, com funções de planejamento, supervisão, coordenação e controle das 
atribuições de sua competência. Ademais participam das decisões governamentais e 
executam suas atividades com autonomia, observadas, no entanto, as diretrizes 
traçadas pelos órgãos independentes.  

 
Urge uma maior autonomia da Polícia Judiciária. O que ocorre nos dias atuais, em 

relação à violência, não tem precedentes na história nacional (GASPARINI, 2009). E como 
preceitua a Constituição Federal de 1988: é dever do Estado manter a segurança pública, 
preservando a incolumidade e o patrimônio das pessoas (BRASIL, 2017).  

Costa (2017) leciona que os problemas de investigação criminal no Brasil não estão 
apenas relacionados a quem investiga, mas sim, à falta de meios necessários para que a polícia 
judiciária realize sua principal função. Outro problema é com relação à política de “inchaço” 
ostensivo do policiamento, por se acreditar, que a saturação evitaria o cometimento de crimes. 

A necessidade de uma maior autonomia da polícia judiciária dá-se pelo fato de que 
existem algumas dificuldades que têm sido acarretadas pela falta de autonomia financeiro-
administrativa da polícia judiciária como se poderá ver nos tópicos que se seguem. 

 
 

2.4 – Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 

Frente às colocações feitas até o momento, não há como negar que a autonomia da 
polícia judiciária e a independência funcional do delegado de polícia são questões de 
extrema relevância que precisam ser tratadas como mandamentos tácitos do Estado 
Democrático de Direito. Relevante ressaltar que ainda não há garantia, pelo Estado, de 
todos os meios para que a autoridade imparcial não fique vulnerável às pressões políticas, 
sociais e econômicas. Ademais, não há nenhuma garantia de que a Polícia Judiciária 
continue sendo sufocada diante do contingenciamento de recursos (CASTRO, 2015). 

Diante da necessidade de uma maior autonomia da polícia judiciária, encontra-se 
tramitando, desde 2009, no Congresso Nacional, a PEC 412/2009, que tem em vista alterar a 
redação do artigo 144 da Constituição Federal de modo que polícia federal tenha a 
possibilidade de elaborar sua proposta orçamentária, sem deixar de levar em conta, os 
limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. A proposta da referida PEC é 
“[...] proporcionar autonomia financeira, administrativa e, consequentemente, funcional à 
instituição” (GARCEZ, 2016, p. 06). A PEC em comento justifica-se no seguinte: 
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A sociedade espera da Polícia Federal o exercício de suas funções institucionais 
com imparcialidade e efetividade. Sua autonomia funcional e administrativa 
prevenirá os problemas advindos de uma polícia submetida às intempéries do 
poder e de capricho dos governantes no combate à criminalidade organizada, à 
corrupção e à impunidade neste país. Historicamente, e fora do Poder Judiciário. 
[...] Não adianta o discurso vazio de prioridade para as ações de segurança, quando 
isso não se revela em ações governamentais práticas de investimentos em recursos 
financeiros, orçamentários, materiais e humanos (GARCEZ, 2016, p. 06-07). 
 

Nesse sentido, a aprovação da PEC 412/2009 se apresenta como um passo 
fundamental para o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito e para o efetivo 
enfrentamento da criminalidade.  

Relevante fazer uma ressalva com relação à PEC 412/2009, pois seu texto poderia 
ter contemplado, também, as polícias civis dos Estados. Se assim o fosse, concretizar-se-ia 
em todo país, de uma só vez, o desejado e necessário Estado Democrático de Direito. 
Afinal, como bem colocado por Garcez (2016, p. 07): “Não sejamos ingênuos a ponto de 
imaginar que somente no âmbito da União existem ingerências na atividade de polícia 
judiciária. Essa realidade também está presente nos Estados”. 

A proposta da PEC 412/2009 representa apenas o princípio da mudança que o país 
precisa (CASTRO, 2015).  

Encontra-se, também, em tramitação no Congresso Nacional, a PEC 293/2008 que 
trata da independência funcional do delegado de polícia que é, também, um importante 
mandamento implícito no Estado Democrático de Direito. A referida PEC mostra-se 
importante, tendo em vista que, por meio dela, os delegados das Polícias (Federal e Civil), 
apesar de sua importante missão constitucional, continuam subordinados ao Poder 
Executivo e, por isso, totalmente, vulneráveis à ingerência política por não possuírem 
garantia de independência funcional. Dessa forma, acarretando um imensurável prejuízo à 
justiça criminal (GARCEZ, 2016). 

Já não restam dúvidas sobre a natureza das atribuições do delegado de polícia, pois o 
art. 2º da Lei 12830/2013, expressa que 

 
[...] as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas 
pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de 
Estado. O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso 
somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante 
despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses de 
inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que 
prejudique a eficácia da investigação, bem como a remoção do delegado de polícia 
dar-se-á somente por ato fundamentado (BRASIL, 2017, s/p.). 
 

Além da Lei 12.830/2013, urge a aprovação da PEC 293/2008, de modo a que se 
insira na lei maior da República a independência funcional ao delegado de polícia, 
concedendo-lhe, desse modo, as garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e 
irredutibilidade de subsídios, evitando que sofram qualquer tipo de influência ou 
intimidação em prejuízo do esclarecimento de crimes e da administração da justiça 
(GARCEZ, 2016). 
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3 – Metodologia  

Tendo em vista o problema em análise e levando em conta o objeto em estudo, optou-
se por realizar uma pesquisa descritiva com cunho bibliográfico, com vistas a buscar opiniões 
e projeções futuras acerca do tema em voga. 

Segundo Marconi e Lakatos (2001), a pesquisa bibliográfica é aquela que abrange 
bibliografias já tornadas públicas em relação ao tema estudado, desde publicações avulsas 
como jornais e revistas quanto teses, monografias e outros materiais, com o objetivo de 
colocar o pesquisador em contato direto com materiais que foram escritos, ditos ou filmados 
acerca do tema.  

 Optou-se por este tipo de pesquisa por esta contribuir para resolver problemas que 
urgem entendimento e por ajudar a melhorar a prática por meio de descrição e análise de 
observações objetivas e diretas (MARCONI; LAKATOS, 2001; GIL, 2009). A pesquisa 
descritiva ora realizada teve cunho qualitativo, pois as informações obtidas não podem ser 
quantificadas.  

O levantamento bibliográfico foi realizado em fontes confiáveis, dentre elas: artigos da 
Scielo, JusNavigandi, Conjur, livros, legislações, documentos oficiais e monografias prontas. 
Foram utilizados como descritores, os termos: autonomia, polícia judiciária e independência. 
A pesquisa foi realizada durante os períodos de novembro de 2017 e fevereiro de 2018 em 
publicações em Língua Portuguesa dos últimos 10 anos (2008 a 2018). Portanto, como 
critério de inclusão, foram selecionadas literaturas em Português dos últimos 10 anos e 
excluídas literaturas em línguas estrangeiras e anteriores a 2007.  

 
 

4 – Resultados e Discussão 

Existem diversos argumentos que ensejam pela manutenção de um vínculo 
hierárquico das polícias ao Poder Executivo. Sendo, inclusive, tema disciplinado 
peremptoriamente pela Constituição Federal em seu artigo 144, § 6º, in verbis: “As polícias 
militares e corpo de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do 
Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios” (BRASIL, 2017, s/p.). 

Dentre os principais argumentos para esta subordinação estão: 
 

[...] a necessidade de ser ter uma força armada sob pleno controle do Poder 
Executivo estadual, evitando possíveis atos subversivos e atentados à democracia, 
como exemplo o Golpe Militar de 1964, até a possibilidade de acionamento rápido 
das forças policiais para eventuais distúrbios civis, assim compreendida na sua 
finalidade de manutenção da ordem pública (MOUSINHO, 2017, p. 37).  

 
Outro argumento utilizado é: 
 

[...] o fato de as Políticas Públicas de Segurança ser atribuições do Poder 
Executivo, o qual na consecução de seu mister, deve estabelecer metas e diretrizes 
gerais para que os órgãos que estão diretamente subordinados atinjam seu intento 
(MOUSINHO, 2017, p. 37). 
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No entanto, não há como negar que quanto mais livre de interferências políticas, 
melhor será o resultado. Não há como negar que a Polícia Judiciária carece de autonomia 
financeira, administrativa e funcional do mesmo modo que ocorre com o Ministério Público. 
Em não sendo assim, o que tem ocorrido, como posto em momentos anteriores, a polícia 
judiciária fica à mercê das contingências governamentais (COSTA, 2017).  

Sendo assim, é necessário afirmar que: 
 

Em um quadro ideal se faz imperativo a aprovação de uma Emenda Constitucional 
retirando a subordinação da Polícia Judiciária Civil ao Poder Executivo Estadual, 
assegurando independência funcional, inexistência de subordinação técnica, 
financeira, nos moldes em que ocorre, por exemplo, com o Ministério Público e a 
Defensoria Pública, que apesar de serem órgãos do Poder Executivo (quanto ao 
Ministério Público há divergência nessa classificação), possuem autonomia 
funcional e administrativa e elaboram sua proposta orçamentária dentro dos 
limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (MOUSINHO, 2017, p. 
37-38). 
 

No contexto hodierno, urgem soluções concretas e inadiáveis com relação à falta de 
autonomia da polícia judiciária. 

Ao analisar a necessidade de uma autonomia financeiro-administrativa plena da 
polícia judiciária no Brasil, é preciso destacar recente julgado do Supremo Tribunal Federal 
(STF) que deixou clara a importância de dar autonomia à Defensoria Pública; restou evidente, 
no referido julgado, a acuidade intrínseca à autonomia financeira daquele órgão e de suas 
finalidades. Com relação a este julgado, Costa (2017, p. 03) leciona que “A autonomia 
outorgada à Defensoria Pública evita que o repasse do orçamento fique ao arbítrio do Poder 
Executivo, sucateando o órgão, como ocorre, aliás, como os demais órgãos da 
Administração que são vinculados Poder Executivo”. 

O que se percebe com as colocações feitas é um claro avanço tanto no que compete 
ao Ministério Público após o advento da Constituição Federal de 1988, quanto da 
Defensoria Pública, após o acréscimo da Emenda Constitucional n° 45/2004. Após a 
autonomia outorgada a estes órgãos, resta inegável a otimização dos serviços prestados por 
eles. 

Nesse mesmo viés, o mesmo poderia ocorrer com a polícia judiciária se lhe fosse 
outorgado, por eventual Emenda Constitucional (EC), independência financeira e autonomia 
administrativa e financeira. 

No entanto, na contramão do importante papel da polícia judiciária, no contexto social 
e jurídico, resta evidente que:  

 
A Polícia Judiciária está em declínio, à beira do colapso, gerando severas críticas de 
alguns “especialistas” ao modelo de investigação criminal existente no Brasil, 
conquanto esses mesmos críticos ainda não tenham sido capazes de responder 
afirmativamente às simples perguntas: Passados vinte e cinco anos desde a 
promulgação da Constituição Cidadã, às polícias judiciárias foram dadas as 
condições mínimas para que exercessem dignamente suas funções? O problema é o 
modelo ou a absoluta falta de condições? (OLIVEIRA FILHO, 2013, p. 114).  
 
 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

12 

 

Oliveira Filho (2013, p. 114) respondem a estes questionamentos, afirmando que: 
 
Evidente que não existe outra resposta senão a de que o atual modelo de total 
dependência e absoluta subordinação da Polícia Judiciária nunca permitiu a criação 
de um ambiente minimamente propício para se evoluir e alcançar, como 
consequência, índices satisfatórios de combate à alta criminalidade.  
   

Costa (2017), em seus estudos, afirma que o que a realidade tem demonstrado é que a 
situação da polícia judiciária, salvo algumas exceções, é de abandono. Segundo o autor, “[...] 
há casos em que a Polícia Civil caminha para a extinção, ante a quase absoluta falta de 
recursos materiais e humanos. Talvez isso interesse a alguém, menos à sociedade” (COSTA, 
2017, p. 05).  

Para que se corrijam estes problemas é necessário que haja muita disposição política e 
compromisso com a melhoria do país. Sendo necessárias modificações legislativas por meio 
da apresentação de projeto de EC com cunho de conferir às polícias judiciárias as autonomias 
funcional, administrativa e financeira, e, ao mesmo tempo, conferir à carreira de delegado de 
polícia, membro da carreira jurídica de Estado, as mesmas garantias funcionais de juízes e 
promotores (OLIVEIRA FILHO, 2013; COSTA, 2017).  

Nesse viés, Gasparini (2009, p. 399), leciona que estas medidas seriam uma forma de 
reconhecer que “A Polícia Judiciária não existe para atender aos interesses de governos e 
mandatários, porquanto, tal como a magistratura, exerce função contra majoritária, 
subordinando-se exclusivamente ao império da lei e do Direito, investigando “sem olhar na 
cara”.  

No Brasil, adota-se um modelo semelhante ao do juízo de instrução, todavia, sob a 
presidência de um delegado de polícia, cujas funções voltam-se para o zelo da legalidade dos 
atos de investigação criminal e pela observância de direitos do investigado (GASPARINI, 
2009).  

Frente às prerrogativas apresentadas durante o contexto da presente pesquisa, o que se 
percebe é que não há como ser mantido esse modelo de subordinação à que a polícia 
judiciária tem sido mantida. É preciso que se possibilite a esta uma atuação de fato e de 
direito com independência, isenção e imparcialidade, sem que sofra interferência de influxos 
externos que só fazem macular o interesse público no tocante às suas funções. 

Portanto, não há como continuar a se conviver com paradoxos como a constatação de 
que as instituições encarregadas da persecução penal e da aplicação da lei penal (Poder 
Judiciário e Ministério Público), gozem de autonomia e garantias funcionais para seus 
membros, enquanto a polícia judiciária que é encarregada das investigações e descoberta dos 
mesmos fatos que os referidos órgãos, continue a ser submetida ao crivos destas instituições, 
não gozando de quaisquer garantias. 

Não há, portanto, que se continue alheio a contradição que existe no fato de que, 
dentre as instituições essenciais à função jurisdicional do Estado, a polícia judiciária seja a 
única sem autonomia financeira, administrativa e funcional (COSTA, 2017). 
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5 – Conclusão  

Ao final da presente pesquisa, pode-se dizer que as questões-problemas supracitadas 
foram respondidas a contento, tendo em vista que durante a redação da pesquisa, quase que 
em sua totalidade, é possível observar que para atender a demanda de crimes que vem 
ocorrendo no país é necessário que a Polícia Judiciária, a exemplo de outras instituições, 
tenha autonomia gerencial, para que desse modo possa otimizar a solução de crimes.  

Sem externar juízo de valor, pode-se dizer que a sociedade brasileira demanda uma 
polícia judiciária mais autônoma de modo que esta possa exercer suas funções com a 
imparcialidade e efetividade que a sociedade merece. Com maior autonomia, a polícia 
judiciária poderá prevenir problemas que têm sido recorrentes e de difícil solução, por esta 
ter que se submeter às intempéries de um poder externo. 

Todavia, ficou clara a necessidade de a polícia judiciária adquirir autonomia com 
profissionalismo e ética. Essa autonomia, no entanto, só será alcançada por meio da aprovação de 
leis que promovam estes ideais. Para tanto, já existem, como visto com o presente estudo, PEC que 
urgem aprovação. Para que se consiga essa necessária autonomia é preciso que os legisladores se 
empenhem com mais afinco para aprovar as Emendas Constitucionais (EC), que tramitam no 
Congresso Nacional, que visam dar à polícia judiciária independência financeira e 
autonomia administrativa e financeira. 

Concluiu-se, com o presente estudo, que a autonomia gerencial que se enseja precisa 
vir acompanhada de premissas como profissionalismo e ética, pois, somente dessa forma, 
poder-se-á admitir evidências materiais para fins judiciais, de modo que as investigações 
produzam um bom resultado ao processo que a embasa.  

Sabe-se que o estudo sobre esse tema não se esgota com este trabalho, sendo assim, 
ao conclui-lo, é importante frisar a necessidade de novas pesquisas sobre o estudo em voga 
com foco na necessidade de leis que prevejam a desejada e necessária autonomia da Polícia 
Judiciária.  
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