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 A PEC da Segurança tem autoria do deputado federal Jorginho 
Mello, de Santa Catarina, e é fruto de um processo histórico, com raízes 
na luta pela democratização do país, que envolve acadêmicos, 
sociedade civil organizada, membros do Ministério Público e da 
magistratura, parlamentares, policiais civis, policiais militares, policiais 
federais, policiais rodoviários federais, peritos criminais e guardas 
municipais em uma ampla discussão para garantir o atendimento dos 
direitos de todos os cidadãos.  
 Estabelecidos a partir da 1ª Conferência Nacional de Segurança 
Pública (Conseg), por meio da votação democrática da sociedade civil, 
representantes da gestão e trabalhadores da Segurança Pública, os 
Princípios e Diretrizes da PEC 423/2014 são:

Princípios
- A Segurança Pública é política do Estado brasileiro com autonomia 
legal, administrativa, financeira, orçamentária e funcional das 
instituições envolvidas, nos três níveis de governo.
- Fomentar, garantir e consolidar uma nova concepção de Segurança 
Pública como direito fundamental da pessoa humana e promover 
reformas estruturais no modelo organizacional de suas instituições, nos 
três níveis de governo, para democratizá-la, priorizar o seu 
fortalecimento e a execução do SUSP - Sistema Único de Segurança 
Pública.

Diretrizes
- Promover a autonomia e a modernização dos órgãos periciais 
criminais, por meio de orçamento próprio, como forma de incrementar 
sua estruturação, para assegurar a produção isenta e qualificada da 
prova material, bem como garantir o princípio da ampla defesa e do 
contraditório e o respeito aos direitos humanos.
- Estruturar os órgãos policiais federais e estaduais para que atuem em 
ciclo completo de polícia e delimitar competências para cada instituição 
de acordo com a gravidade do delito, sem prejuízo de suas atribuições 
específicas.

Na prática, a PEC 423/2014
- Cria a Polícia de Ciclo Completo;
- Potencializa a Investigação Criminal; 
- Valoriza o Profissional; 
- Racionaliza o emprego de meios;
- Incorpora as Guardas Municipais na Segurança Pública;
- Vincula o orçamento para a Segurança Pública; entre outros.

 Por meio do Ciclo Completo as forças policiais poderiam realizar 
todo o trabalho de polícia ostensiva conjuntamente com o trabalho de 
investigação. E para que se possa manter a coerência de atuação, uma 
vez que as polícias não são unificadas, a atuação seria dividida por 
competência penal ou territorial. O Ciclo Completo de Polícia favorece a 
formação de uma Força Tarefa em prol de atividades policiais 
específicas contra a criminalidade, especificamente contra crimes de 
maior potencial ofensivo.

 É de suma importância que se abra o espaço para o diálogo e para o 
avanço das propostas junto ao Congresso. Desta forma, é possível 
assegurar o trabalho das polícias de forma mais ampla e efetiva, 
atingindo consequentemente os objetivos de maior proximidade, 
confiança e segurança para a sociedade.
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