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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos:  

      I - polícia federal;  

      II - polícia rodoviária federal;  

      III - polícia ferroviária federal;  

      IV - polícias civis;  

      V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.  

      § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, estruturado em 

carreira, destina-se a:  

      I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de 

bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas 

públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou 

internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;  

      II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando 

e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas 

respectivas áreas de competência;  

      III - exercer as funções de polícia marítima, aérea e de fronteiras;  

      IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.  

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
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      § 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira, destina-

se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.  

      § 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira, destina-

se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.  

      § 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, 

ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de 

infrações penais, exceto as militares.  

      § 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, 

incumbe a execução de atividades de defesa civil.  

      § 6º As polícias militares e corpos 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.  

      § 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis 

pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.  

      § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de 

seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.  

 

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:00922 DT REC:14/04/87 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISCIPLINADORAS DA POLÍCIA JUDICIÁRIA DOS ESTADOS, NO QUAL 
HAJA SOMENTE CARGOS DE CARREIRA; QUE, NO SETOR DA SEGURANÇA PÚBLICA DOS 
SECRETARIOS DE ESTADO, OS TITULARES DOS CARGOS POLÍCIAIS SEJAM NOMEADOS 
PELO GOVERNADOR, COM APROVAÇÃO PRÉVIA PELO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. 
 
   
   SUGESTÃO:01788 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  
Legislação  Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE A COMPETÊNCIA DOS ESTADOS, 
DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PARA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO 
DA ORDEM PÚBLICA, NOS LIMITES DO SEU TERRITÓRIO, E PARA ORGANIZAR AS SUAS 
POLÍCIAS MILITARES. 
 
   
   SUGESTÃO:02433 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   DAVI ALVES SILVA (PDS/MA) 
Texto:   
   SUGERE SEJA COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS CRIAR AS GUARDAS MUNICIPAIS. 
 
   
   SUGESTÃO:02668 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE O PODER DE POLÍCIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS, 
DOS MUNICÍPIOS, DOS TERRITÓRIOS E DO DISTRITO FEDERAL, PARA DEFESA DA 
ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
   
   SUGESTÃO:03612 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   SUGERE A CRIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABLECE. 
 
   
   SUGESTÃO:03645 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A SEGURANÇA PÚBLICA. 
 
   
   SUGESTÃO:03795 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   MÁRCIA KUBITSCHEK (PMDB/DF) 
Texto:   
   SUGERE QUE A UNIÃO GARANTA A EXISTÊNCIA DOS CORPOS DE 
BOMBEIROS MILITARES COM COMPETÊNCIAS DEFINIDAS E SUBORDINADAS 
DIRETAMENTE ÀS SECRETARIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. 
 
   
   SUGESTÃO:05082 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A DEFESA DA SOCIEDADE CIVIL, 
DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS, DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA CIVIL, 
E OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
   
   SUGESTÃO:05823 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 
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Texto:   
   SUGERE QUE A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA MUNICIPAL FIQUE A CARGO 
DA POLÍCIA INSTITUÍDA PARA ESTE FIM, CONFORME ESTABELECE. 
 
   
   SUGESTÃO:05965 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DA SEGURANÇA PÚBLICA. 
 
   
   SUGESTÃO:07400 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE A POLÍCIA CIVIL DOS ESTADOS, TERRITÓRIOS E DISTRITO FEDERAL 
RESPONDA PELA MANUTENÇÃO DA ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICAS. 
 
   
   SUGESTÃO:07824 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   
   SUGERE QUE A SEGURANÇA PÚBLICA SEJA UM DIREITO DOS CIDADÃOS E 
UMA OBRIGAÇÃO DO ESTADO. 
 
   
   SUGESTÃO:09736 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA, E 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
   
   SUGESTÃO:10479 DT REC:25/05/87 
Entidade:   
   DELEGACIA DE POLÍCIA DE MOGI MIRIM-SP 
PAULO ALVES FRANCO - DELEGADO 
MUNICÍPIO : MOGI MIRIM CEP : 13800 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A SEGURANÇA PÚBLICA. 
 
   
   SUGESTÃO:11269 DT REC:03/08/87 
Entidade:   
   PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE - MG 
NELSON DE OLIVEIRA MARQUES - PREFEITO 
MUNICÍPIO : SÃO SEBASTIAO DO RIO VERDE CEP : 37467 UF : MG) 
Texto:   
   SUGERE A MANUTENÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, BEM COMO 
SUA INCORPORAÇÃO NO CAPÍTULO 'DA SEGURANÇA PÚBLICA'. 
 
   
   SUGESTÃO:11329 DT REC:03/08/87 
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Entidade:   
   CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA - MG 
ARISTEU F. MENDES - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : VARGINHA CEP : 37100 UF : MG) 
Texto:   
   SUGERE SEJA REGULAMENTADA A ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA 
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, INCORPORANDO-A NO CAPÍTULO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA. 
 
   
   SUGESTÃO:11334 DT REC:27/07/87 
Entidade:   
   PREFEITURA DE FORMOSO - GO 
RANULFO BATISTA DE ALCÂNTARA 
MUNICÍPIO : FORMOSO CEP : 77438 UF : GO) 
Texto:   
   SUGERE QUE A POLÍCIA RODOVIÀRIA FEDERAL SEJA INCORPORADA NO CAPÍTULO DA 
SEGURANÇA PÚBLICA 
 
   
   SUGESTÃO:11925 DT REC:10/10/87 
Entidade:   
   SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - MT 
JOSÉ OTTO COSTA SAMPAIO - SECRETÁRIO 
MUNICÍPIO : CUIABA CEP : 78000 UF : MT) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A ESTRUTURA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO 
BRASIL, CONFORMA ESTABELECE. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 10ª reunião da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua 
Segurança, as notas taquigráficas da Audiência Pública realizada em 29/4/1987. Assuntos: Papel 
das Polícias militares / Ordem pública / Corpo de bombeiros na defesa da comunidade. Disponível 
em: http://www2.camara.gov.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-
e/subcomissao4b 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DE DEFESA DO ESTADO, DA SOCIEDADE E DE SUA SEGURANÇA – IVB 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 19. A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade 

para assegurar a manutenção da Ordem Pública, através dos seguintes órgãos: 

I - Polícia Federal;  

II - Forças Policiais;  

III - Corpos de Bombeiros;  

IV - Polícias Judiciárias;  

V - Guardas Municipais; 

 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
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Art. 20. A Polícia Federal é a polícia judiciária da União distinta a:  

I - apurar infrações penais contra as ordens política, social e econômica, 

particularmente aquelas prejudiciais aos serviços federais e interesses jurídicos da 

União;  

II - apurar o crime organizado, cuja prática tenha repercussão interestadual, 

exigindo repressão uniforme de polícia judiciária;  

III - exercer a censura no território nacional;  

IV - exercer a polícia judiciária marítima, área e de fronteiras. 

Art. 21. As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são instituições 

permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia, disciplina e 

investidura militar, forças auxiliares e reservas do Exército, sob a autoridade dos 

Governadores dos Estados membro, dos Territórios e do Distrito Federal, 

exercendo o Poder de Polícia de manutenção da Ordem Pública, inclusive nas 

rodovias e ferrovias federais no âmbito de suas respectivas jurisdições. 

§ 1º As Forças Policiais exercem com exclusividade as atividades de policiamento 

ostensivo.  

§ 2º Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa civil, segurança e 

perícias contra incêndios, busca e salvamento.  

§ 3º A lei disporá sobre a estrutura básica e condições gerais de convocação ou 

mobilização das Forças Policiais e Corpos de Bombeiros. 

Art. 22. As Polícias Judiciárias são instruídas e destinadas à investigação criminal, 

à apuração de ilícitos penais, ao auxílio ao Ministério Público e Poder Judiciário na 

aplicação do Direito Penal Comum e na repressão criminal, exercendo o poder de 

polícia judiciária, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos territórios e 

do Distrito Federal. 

Art. 23. Às Guardas Municipais, sob a autoridade do Prefeito Municipal, compete a 

vigilância do patrimônio municipal, podendo, mediante convênio, colaborar com as 

Forças Policiais. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 56.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase B, ao final deste documento). 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 18. A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade 

para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos:  

I - Polícia Federal;  

II - Forças Policiais;  

III - Corpos de Bombeiros;  

IV - Polícias Judiciárias;  

V - Guardas Municipais. 

Art. 19.  A Polícia Federal, órgão permanente, instituída por lei, é destinada a:  

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de 

bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas 

públicas, assim como outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual 

ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;  

II - prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas afins;  

III - exercer a Polícia Marítima, Aérea e de Fronteira;  

IV - exercer a classificação e controle de diversões públicas, segundo dispuser a lei;  

V - exercer a Polícia Judiciária da União.  
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Parágrafo único. As normas gerais relativas à organização, funcionamento, 

disciplina, deveres, direitos e prerrogativas da Polícia Federal serão reguladas 

através de lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, denominada 

de Lei Orgânica da Polícia Federal. 

Art. 20. As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são instituições 

permanentes e regulares, destinadas à preservação da ordem pública, organizadas 

pela lei, com base na hierarquia, disciplina e investidura militares, exercendo o 

Poder de Polícia de Manutenção da Ordem Pública, inclusive nas rodovias e 

ferrovias federais, forças auxiliares e reserva do Exército, sob a autoridade dos 

Governadores dos Estados Membros, Territórios e Distrito Federal, no âmbito de 

suas respectivas jurisdições:  

§ 1º - As atividades de policiamento ostensivo são exercidas com exclusividade 

pelas Forças Policiais.  

§ 2º - Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa civil, segurança 

contra incêndios, busca e salvamento e perícias de incêndios.  

§ 3º - A lei disporá sobre a estrutura básica e condições gerais de convocação ou 

mobilização das Forças Policiais e Corpos de Bombeiros. 

Art. 21. As Polícias Judiciárias, anteriormente denominadas Polícias Civis 

Estaduais, são instituições permanentes, organizadas pela lei e destinadas, 

ressalvada a competência da União, a exercer a investigação criminal, a apuração 

de ilícitos penais, à repressão criminal e ao auxílio da função jurisdicional na 

aplicação do Direito Penal Comum, exercendo o Poder de Polícia Judiciária, nos 

limites de sua circunscrição, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos 

Territórios e do Distrito Federal. 

Art. 22. Às Guardas Municipais, sob a autoridade do Prefeito Municipal, compete a 

vigilância do patrimônio municipal. 

 

Consulte na 17ª reunião da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de 

sua Segurança a votação do Anteprojeto da Subcomissão.  

Publicação: DANC, 4/8/1987, suplemento, a partir da  p. 22, disponível em:  

http://www2.camara.gov.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-

partidaria-e/subcomissao4b 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES - 
IV 

 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 58.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase E, ao final deste documento). 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 39. A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade 

para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos:  

I - Polícia Federal;  

II - Forças Policiais;  

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4b
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III - Corpos de Bombeiros;  

IV - Polícias Judiciárias;  

V - Guardas Municipais. 

 Art. 40.  A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, é destinada 

a:  

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de 

bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas 

públicas, assim como outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual 

ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;  

II - prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas afins;  

III - exercer a polícia marítima, aérea, de fronteira e de minas;  

IV - exercer a classificação e controle de diversões públicas, segundo dispuser a lei;  

V - exercer a Polícia Judiciária da União.  

Parágrafo único. As normas gerais relativas à organização, funcionamento, 

disciplina, deveres, direitos e prerrogativas da Polícia Federal serão reguladas 

através de lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, denominada 

Lei Orgânica da Polícia Federal. 

Art. 41. As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são instituições 

permanentes e regulares, destinadas à preservação da ordem pública, organizadas 

pela lei com base na hierarquia, disciplina e investidura militares, exercendo o 

Poder de polícia de manutenção da Ordem pública, inclusive nas rodovias e 

ferrovias federais; são forças auxiliares e de reserva do Exército nas funções 

constitucionais destes; enquanto instituições destinadas à preservação da ordem 

pública, permanecem sob a autoridade dos Governadores dos Estados Membros, 

Territórios e Distritos Federais:  

§ 1º - As atividades de policiamento ostensivo são exercidas com exclusividade 

pelas Forças Policiais.  

§ 2º - Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa civil, segurança 

contra incêndios, busca e salvamento e perícias de incêndios.  

§ 3º - Os Municípios poderão criar serviços de prevenção e combate a incêndios 

sob supervisão e organização dos Corpos de Bombeiros, na forma que a lei 

estabelecer.  

§ 4º - A lei disporá sobre a estrutura básica e condições gerais de convocação ou 

mobilização das Forças Policiais e Corpos de Bombeiros. 

 Art. 42.  As Polícias Judiciárias são instituições permanentes, organizadas por lei, 

dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, destinadas, ressalvada a 

competência da União, a proceder a apuração de ilícitos penais, à repressão 

criminal e auxiliar a função jurisdicional na aplicação do Direito Penal Comum, 

exercendo os poderes de Polícia Judiciária, nos limites de suas circunscrições, sob 

a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal.  

Parágrafo único - Lei especial disporá sobre a carreira de Delegado de Polícia, 

aberta aos bacharéis em direito por meio de concurso público de provas e títulos. 

Art. 43.  Lei estadual poderá autorizar a criação e o regular funcionamento de 

Guardas Municipais em Municípios de mais de cem mil habitantes, sob a autoridade 

do Prefeito Municipal. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 65.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase G, ao final deste documento). 

 

FASE H – Art. 32.  A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade 
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Anteprojeto da 
comissão 

para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos:  

I - Polícia Federal;  

II - Polícias Militares;  

III - Corpos de Bombeiros;  

IV - Polícias Civis;  

V - Guardas Municipais. 

 Art. 33.  A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, é destinada 

a:  

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de 

bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas 

públicas, assim como outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual 

ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;  

II - prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas afins;  

III - exercer a polícia marítima, aérea, de fronteira e de minas;  

IV - exercer a classificação e controle de diversões públicas, segundo dispuser a lei;  

V - exercer a Polícia Judiciária da União.  

Parágrafo único - As normas gerais relativas à organização, funcionamento, 

disciplina, deveres, direitos e prerrogativas da Polícia Federal serão reguladas 

através de lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, denominada 

Lei Orgânica da Polícia Federal. 

 Art. 34.  As Policias Militares e os Corpos de Bombeiros são instituições 

permanentes e regulares, destinadas à preservação da ordem pública, com base na 

hierarquia, disciplina e investidura militares; exercem o poder de polícia de 

manutenção da ordem pública, inclusive nas rodovias e ferrovias federais, sob a 

autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal; 

são forças auxiliares do Exército e reserva deste para fins de mobilização.  

§ 1º - As atividades de policiamento ostensivo são exercidas com exclusividade 

pelas Policias Militares.  

§ 2º - Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa civil, segurança 

contra incêndios, busca e salvamento e perícias de incêndios.  

§ 3º - Os Municípios poderão criar serviços de prevenção e combate a incêndios 

sob supervisão e organização dos Corpos de Bombeiros, na forma que a lei 

estabelecer.  

§ 4º - A lei disporá sobre a estrutura básica e condições gerais de convocação ou 

mobilização das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros. 

 Art. 35.  As Polícias Civis são instituições permanentes, organizadas por lei, 

dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, destinadas, ressalvada a 

competência da União, a proceder à apuração de ilícitos penais, à repressão 

criminal e auxiliar a função jurisdicional na aplicação do Direito Penal comum, 

exercendo os poderes de Polícia Judiciária, nos limites de suas circunscrições, sob 

a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal.  

Parágrafo único - Lei especial disporá sobre a carreira de Delegado de Polícia, 

aberta aos bacharéis em Direito por meio de concurso público de provas e títulos. 

 

Consulte na 8ª e 9ª reunião da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e 

Garantia das Instituições, a discussão e votação do Anteprojeto da Comissão – IV. 

Publicação: DANC, 8/8/1987, suplemento, a  partir da p. 131 e DANC, 22/8/1987, 

suplemento, a partir da p. 105, respectivamente. Disponível em: 

http://www2.camara.gov.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
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constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-

partidaria-e/comissao4 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 257.  A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade 

para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos:  

I - Polícia Federal;  

II - Polícias Militares;  

III - Corpos de Bombeiros;  

IV - Polícias Civis;  

V - Guardas Municipais. 

 Art. 258.  A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, é destinada 

a:  

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de 

bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas 

públicas, assim como outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual 

ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;  

II - prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas afins;  

III - exercer a polícia marítima, aérea, de fronteira e de minas;  

IV - exercer a Polícia Judiciária da União.  

Parágrafo único - As normas gerais relativas à organização, funcionamento, 

disciplina, deveres, direitos e prerrogativas da Polícia Federal serão reguladas 

através de lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, denominada 

Lei Orgânica da Polícia Federal. 

 Art. 259.  As Policias Militares e os Corpos de Bombeiros são instituições 

permanentes e regulares, destinadas à preservação da ordem pública, com base na 

hierarquia, disciplina e investidura militares; exercem o poder de polícia de 

manutenção da ordem pública, inclusive nas rodovias e ferrovias federais, sob a 

autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal; são 

forças auxiliares do Exército e reserva deste para fins de mobilização.  

§ 1º - As atividades de policiamento ostensivo são exercidas com exclusividade 

pelas Policias Militares.  

§ 2º - Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa civil, segurança 

contra incêndios, busca e salvamento e perícias de incêndios.  

§ 3º - Os Municípios poderão criar serviços de prevenção e combate a incêndios 

sob supervisão e organização dos Corpos de Bombeiros, na forma que a lei 

estabelecer. 

 Art. 260.  As Polícias Civis são instituições permanentes, organizadas por lei, 

dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, destinadas, ressalvada a 

competência da União, a proceder à apuração de ilícitos penais, à repressão 

criminal e auxiliar a função jurisdicional na aplicação do Direito Penal comum, 

exercendo os poderes de Polícia Judiciária, nos limites de suas circunscrições,  

sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito 

Federal.  

Parágrafo único - Lei especial disporá sobre a carreira de Delegado de Polícia, 

aberta aos bacharéis em Direito por meio de concurso público de provas e títulos. 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
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FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 38.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo das Fases J e K, ao final deste 

documento). 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 252.  A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade 

para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos:  

I - Polícia Federal;  

II - Polícias Militares;  

III - Corpos de Bombeiros;  

IV - Polícias Civis;  

V - Guardas Municipais. 

 Art. 253.  A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, é destinada 

a:  

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de 

bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas 

públicas, assim como outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual 

ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;  

II - prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas afins;  

III - exercer a polícia marítima, aérea, de fronteira e de minas;  

IV - exercer a Polícia Judiciária da União.  

Parágrafo único - As normas gerais relativas à organização, funcionamento, 

disciplina, deveres, direitos e prerrogativas da Polícia Federal serão reguladas 

através de lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, denominada 

Lei Orgânica da Polícia Federal. 

 Art. 254.  As Policias Militares e os Corpos de Bombeiros são instituições 

permanentes e regulares, destinadas à preservação da ordem pública, com base na 

hierarquia, disciplina e investidura militares; exercem o poder de polícia de 

manutenção da ordem pública, inclusive nas rodovias e ferrovias federais, sob a 

autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal; são 

forças auxiliares do Exército e reserva deste para fins de mobilização.  

§ 1º - As atividades de policiamento ostensivo são exercidas com exclusividade 

pelas Policias Militares.  

§ 2º - Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa civil, segurança 

contra incêndios, busca e salvamento e perícias de incêndios.  

§ 3º - Os Municípios poderão criar serviços de prevenção e combate a incêndios 

sob supervisão e organização dos Corpos de Bombeiros, na forma que a lei 

estabelecer. 

 Art. 255.  As Polícias Civis são instituições permanentes, organizadas por lei, 

dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, destinadas, ressalvada a 

competência da União, a proceder à apuração de ilícitos penais, à repressão 

criminal e auxiliar a função jurisdicional na aplicação do Direito Penal comum, 

exercendo os poderes de Polícia Judiciária, nos limites de suas circunscrições,  

sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito 

Federal.  

Parágrafo único - Lei especial disporá sobre a carreira de Delegado de Polícia, 

aberta aos bacharéis em Direito por meio de concurso público de provas e títulos.  
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FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 222.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase M, ao final deste documento). 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 194.  A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade 

para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos:  

I - polícia federal;  

II - polícias militares;  

III - corpos de bombeiros militares;  

IV - polícias civis;  

V - guardas municipais.  

§ 1º - As polícias militares, destinadas ao policiamento ostensivo, as polícias civis, 

destinadas à apuração das infrações penais, e os corpos de bombeiros militares 

são subordinados aos Governos Estaduais, cabendo às guardas municipais a 

proteção do patrimônio Municipal.  

§ 2º - As atribuições da polícia federal serão exercidas sem prejuízo da atuação de 

outros órgãos públicos federais em suas respectivas áreas de competência.  

§ 3º - As normas gerais relativas à organização, funcionamento, disciplina, deveres, 

direitos e prerrogativas da polícia federal serão reguladas através de lei 

complementar, de iniciativa do Presidente da República, denominada Lei Orgânica 

da Polícia Federal. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 134.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase O, ao final deste documento). 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 162.  A Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:  

I - polícia federal;  

II - polícias civis;  

III - polícias militares e corpos de bombeiros militares.  

§ 1º - A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, é destinada a:  

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de 

bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas 

públicas, assim como outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual 

ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;  

II - prevenir e reprimir, em todo o território nacional, o tráfico de entorpecentes e 

drogas afins e o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da atuação de outros 

órgãos públicos em suas respectivas áreas de competência;  

III - exercer a polícia marítima, aérea e de fronteiras;  

IV - exercer com exclusividade a polícia judiciária da União.  

§ 2º - À polícia civil, estruturada em carreira, cabe o exercício da polícia preventiva 

e judiciária e a apuração das infrações penais.  

§ 3º - Às polícias militares, forças auxiliares e reserva do Exército, cabe exercer 

policiamento ostensivo e assegurar a manutenção da ordem pública; subordinam-

se, juntamente com os corpos de bombeiros militares e as polícias civis, ao 

Governo dos Estados, Distrito Federal e Territórios.  

§ 4º - A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis 
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pela segurança pública, de maneira a assegurar a eficiência de suas atividades.  

§ 5º - Às guardas municipais, além do que dispuserem as Constituições estaduais, 

compete a proteção do patrimônio municipal. 

 

Discussão e votação: 

Destaque(s) apresentado(s) nº 2447/87 (referente à emenda 25614); nº 7929/87 

(referente à emenda 32015); nº 4921/87 (supressivo); nº 6173/87 (referente à 

emenda 23710); nº 4620/87(supressivo) e nº 3818/87 (referente à emenda 28350). 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento C), de 

27/01/1988, a partir da p. 1904.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 169. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:  

I - polícia federal;  

II - polícias civis;  

III - polícias militares e corpos de bombeiros militares.  

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, é destinada a:  

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de 

bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas 

públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual 

ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;  

II - prevenir e reprimir, em todo o território nacional, o tráfico ilícito de entorpecentes 

e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da atuação de outros 

órgãos públicos em suas respectivas áreas de competência;  

III - exercer a polícia marítima, aérea e de fronteiras;  

IV - exercer, com exclusividade, a polícia judiciária da União.  

§ 2º As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, são destinadas, 

ressalvada a competência da União, a proceder à apuração de infrações penais, 

exercendo as funções de polícia judiciária.  

§ 3º Às polícias militares, forças auxiliares e reserva do Exército, cabe exercer o 

policiamento ostensivo e assegurar a preservação da ordem pública; subordinam-

se, juntamente com os corpos de bombeiros militares e as polícias civis, ao 

Governo dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.  

§ 4º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis 

pela segurança pública, de maneira a assegurar a eficiência de suas atividades.  

§ 5º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção 

das instalações e dos serviços municipais. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 26. 

(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02041, art. 170. 

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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Requerimento de fusão emendas 01562, 01876, 07532 e 24798 . A fusão foi 

aprovada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 13/04/1988, a partir da p. 

9389. 

Requerimento de fusão das emendas: 00405, 00820, 00876, 01106 e 01755. A 

fusão foi rejeitada.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 13/04/1988, a partir da p. 

9397. 

 

FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 150. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:  

I - polícia federal;  

II - polícia rodoviária;  

III - polícia ferroviária;  

IV - polícias civis;  

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.  

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, destina-se a:  

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de 

bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas 

públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual 

ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;  

II - prevenir e reprimir, em todo o território nacional, o tráfico ilícito de entorpecentes 

e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e 

de outros órgãos públicos em suas respectivas áreas de competência;  

III - exercer a polícia marítima, aérea e de fronteiras;  

IV - exercer, com exclusividade, a polícia judiciária da União.  

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira, 

destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.  

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira, 

destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. 

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, 

ressalvada a competência da União, a apuração de infrações penais, e as funções 

de polícia judiciária.  

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, 

incumbe a execução de atividades de defesa civil.  

§ 6º As polícias militares e corpos 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.  

§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis 

pela segurança pública, de maneira a assegurar a eficiência de suas atividades.  

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de 

seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 19.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase U, ao final deste documento). 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/224anc13abr1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/224anc13abr1988.pdf
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Requerimento de reunião de destaques e emendas, referente aos artigos 141, 149 

e 150. A reunião foi aprovada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/8/1988, a partir da p. 

13293 e  

Requerimento de destaque nº 1153, referente à emenda 01135. A emenda foi 

considerada redacional e aprovada. Requerimentos de destaque nºs 589, 1143 e 

1367, foram retirados.  

Requerimento de destaque 231, referente à emenda 01662. A emenda foi rejeitada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/8/1988, a partir da p. 

13355.  

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:  

I - polícia federal;  

II - polícia rodoviária federal;  

III - polícia ferroviária federal;  

IV - polícias civis;  

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.  

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, destina-se a:  

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de 

bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas 

públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual 

ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;  

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 

contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos 

públicos em suas respectivas áreas de competência;  

III - exercer a polícia marítima, aérea e de fronteiras;  

IV - exercer, com exclusividade, a polícia judiciária da União.  

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira, 

destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.  

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira, 

destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.  

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, 

ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração 

de infrações penais, exceto as militares.  

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, 

incumbe a execução de atividades de defesa civil.  

§ 6º As polícias militares e corpos 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.  

§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis 

pela segurança pública, de maneira a assegurar a eficiência de suas atividades.  

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de 

seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/300anc27ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/300anc27ago1988.pdf
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7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 6.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase W, ao final deste documento). 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:  

I - polícia federal;  

II - polícia rodoviária federal;  

III - polícia ferroviária federal;  

IV - polícias civis;  

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.  

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, estruturado em 

carreira, destina-se a:  

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de 

bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas 

públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual 

ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;  

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 

contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos 

públicos nas respectivas áreas de competência;  

III - exercer as funções de polícia marítima, aérea e de fronteiras;  

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.  

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira, 

destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.  

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira, 

destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.  

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, 

ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração 

de infrações penais, exceto as militares.  

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, 

incumbe a execução de atividades de defesa civil.  

§ 6º As polícias militares e corpos 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.  

§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis 

pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. 

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de 

seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 

  

Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para os 

incisos II, III e IV e parágrafo 7º do dispositivo. 

Consulte o quadro comparativo das propostas de redação, folhas 116 e 117. 

 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte2
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00006 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 19 pelo seguinte:  
"Art. 19 A segurança pública é a proteção que o Estado proporciona à sociedade, para a  
preservação da ordem pública e da incolumidade das  
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:  
I - Polícia Federal  
II - Polícias Militares  
III - Polícias Civis  
IV - Guardas Municipais."  
Justificativa  
Excluem-se dos órgãos encarregados de segurança pública os Corpos de Bombeiros, que não  
são órgãos de natureza policial.  
Além disso, restituem-se, em relação ao anteprojeto, as denominações tradicionais das  
polícias militar e civil, pois não há nenhum motivo, de qualquer natureza, que justifique a  
mudança nessas denominações, e toda mudança ou inovação deve ter alguma razão de ser.  
 
   
   EMENDA:00007 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 20 pelo seguinte:  
"Art. 20 Compete à Polícia Federal:  
I - executar os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteiras;  
II - prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas alucinógenas;  
III - reprimir o crime organizado;  
IV - apurar as infrações cometidas contra bens, serviços e interesses da União;  
V - sem prejuízo de igual competência das polícias estaduais, apurar infrações contra as  
instituições democráticas e a economia popular." 
Justificativa 
A lista de competências que propomos é mais completa e abrangente. Inclui expressamente a ação 
contra o tráfico de entorpecentes, que nos termos do anteprojeto está apenas subentendida no inciso 
II. Nessa matéria é aconselhável que o texto constitucional seja claro e expresso. 
A competência para reprimir o crime organizado, em suas diversas formas, deve independer de sua 
repercussão interestadual. 

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. Além disso, o texto das JUSTIFICATIVAS das emendas foi digitado e não houve conferência do trabalho. Os 
documentos originais poderão ser consultados em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte 
 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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A redação do inciso I do anteprojeto é de tal forma ampla, ao referir-se a infrações contra a ordem 
política, social e econômica, que certamente provocará conflitos de jurisdição, na prática, com as 
polícias estaduais. 
Finalmente, exclui-se da competência da Polícia Federal o exercício de censura, que deve ser 
matéria afeta a organismos ligados à educação. 
 
   
   EMENDA:00008 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 21 pelo seguinte:  
"Art. 21. As Polícias Militares são instituições destinadas à manutenção da segurança  
e da ordem pública nos Estados, Distrito Federal e Territórios, organizadas com base na hierarquia e  
disciplina militar, sendo subordinadas aos respectivos governadores e consideradas como  
forças auxiliares e reservas do Exército.  
§ 1o. As Polícias Militares exercem com exclusividade as atividades de policiamento ostensivo.  
§ 2o. A lei federal disporá sobre o armamento e as condições de utilização das Polícias  
Militares pelo Governo da União nos casos de mobilização ou guerra." 
Justificativa 
Em relação ao anteprojeto, propõe-se uma redação mais estruturada e sucinta, excluindo-se o que 
não é estritamente necessário. 
O parágrafo primeiro reproduz o anteprojeto. 
O parágrafo segundo altera o anteprojeto, deixando como competência da União apenas a legislação 
sobre armamento e condições de utilização da Polícia Militar, em caso de mobilização ou guerra. 
A estrutura, a organização e as condições de operação das Polícias deve ser matéria de competência 
estadual. 
   
   EMENDA:00009 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 23 pelo seguinte:  
"Art. 23. Os municípios com mais de 200.000 habitantes poderão criar e manter guarda municipal  
com a competência exclusiva de vigilância do patrimônio municipal." 
Justificativa 
A criação de guardas municipais deve ser restringida a municípios de maior porte, pois nas pequenas 
comunidades não há necessidade efetiva de força policial adicional aos recursos policiais estaduais. 
Além disso, nessas comunidades as guardas podem ser instrumento de arbítrio e repressão a serviço 
de grupos políticos, pois são sociedades ainda não suficientemente estruturadas e desenvolvidas. 
A competência dessas guardas municipais deverá ser restritamente definida no texto constitucional, 
para impedir eventuais abusos. 
 
   
   EMENDA:00011 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
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Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda ao projeto de autoria do  
Deputado Ricardo Fiuza  
Substitua-se a Seção da Segurança Pública pela seguinte:  
"Da Segurança Pública  
Art. Compete aos Estados a preservação da ordem pública, a incolumidade das pessoas e do  
patrimônio, através dos seguintes órgãos:  
I - Polícias Militares  
II - Polícias Civis  
III - Corpos de Bombeiros  
IV - Guardas Municipais  
Art. As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, forças auxiliares do Exército,  
encarregadas da manutenção da ordem pública, inclusive nas rodovias e ferrovias federais no  
âmbito de suas respectivas jurisdições.  
§ Único - Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa civil, segurança contra incêndios,  
busca e salvamento.  
Art. As Polícias Civis dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, responderão  
pela manutenção da ordem e segurança públicas, inclusive nos respectivos Municípios e atuará  
preventiva e repressivamente, exercendo as atribuições de polícia judiciária na apuração das  
infrações penais.  
§ 1o. Lei Complementar estabelecerá normas gerais relativas à organização, ao funcionamento,  
à disciplina, aos deveres, às obrigações e às vantagens das Polícias Civis.  
§ 2o. As Polícias Militar, Civil e os Corpos de Bombeiros ficam sob a autoridade direta dos  
Secretários da Segurança Pública dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal.  
Art. Os Municípios poderão criar e manter, conforme se dispuser em lei, serviços de guarda  
municipal, como força auxiliar das polícias civis.  
Art. Compete à Polícia Federal:  
I - Executar os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteiras;  
II - Prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas afins;  
III - Apurar infrações penais contra as instituições democráticas, em detrimento de bens,  
serviços e interesses da União, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão  
interestadual e internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;  
IV - Prover a censura de diversões públicas, na forma da legislação ordinária;  
V - Executar medidas de segurança da integridade física do Presidente da República, de  
chefes de missões diplomáticas estrangeiras no território nacional e, quando necessário, dos  
demais representantes dos Poderes da República."  
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
 
   
   EMENDA:00013 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   Substitua-se na Seção V - Da Segurança Pública, o art. 22, inserindo-se o seguinte:  
Da Segurança Pública  
Art. 22 A Polícia Civil dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, responderá pela  
manutenção da ordem e segurança públicas, inclusive nos respectivos municípios e atuará  
preventiva ou repressivamente, exercendo com exclusividade as atribuições de Polícia Judiciária  
na apuração das infrações penais e sua autoria em atos presidida pelo Delegado de Polícia.  
§ A Lei Orgânica da Polícia Civil, estabelecerá as normas gerais relativas à  
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organização, ao funcionamento, à disciplina, aos deveres as obrigações e as vantagens da Polícia  
Civil.  
§ Os Municípios poderão criar e manter, conformes se dispuser em lei, serviços de guarda  
municipal, cujas atividades serão supervisionadas pela Polícia Civil. 
Justificativa 
A presente sugestão tem por objetivo definir atribuições, uma vez que a polícia judiciária encarregada 
de apresentar através do Inquérito Policial, as . investigações e provas concretas da materialização 
de crimes à justiça, tem encontrado dificuldades devido a duplicidade de atribuições entre Polícia 
Civil, Polícia Militar e Ministério Público. 
A Policia Civil, pelo fato de ser discreta e não fardada, tem as reais condições de investigar crimes - 
até considerados insolúveis – uma vez que está preparada com profissionais altamente capacitados. 
Assim sendo, não haveria solução de continuidade quando, na busca e solução de um crime, se 
impedissem interferências costumeiras que ocorrem não poucas vezes, atrapalhando o bom 
andamento das investigações bem como tornando público nomes de envolvidos que são essenciais 
para o esclarecimento de fatos criminosos. 
A Polícia Civil cuida da criminalidade patológica enquanto a Polícia Militar encarrega-se, 
ostensivamente de impedir o crime patológico.  
O trabalho da polícia judiciária já é realizado pelas Polícias Civis, porém, o que se precisa é ver 
contemplada sua inserção na Carta Constitucional, o que ainda não ocorre, ocasionando daí, o 
desvio de sua real competência. 
   
 
   EMENDA:00016 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Inclua-se no item IV do art. 19, seção V (Da Segurança Pública), Capítulo I, (Defesa do Estado,  
da Sociedade e de sua Segurança) ficando assim a redação.  
"Art. 19. A segurança pública é a proteção que o Estado proporciona à sociedade para  
assegurar a manutenção da ordem pública, através dos seguintes órgãos:  
I - Polícia Federal;  
II - Forças Policiais;  
III - Corpos de Bombeiros;  
IV - Polícias Judiciárias, Técnicas e Especializadas;  
V - Guardas Municipais." 
Justificativa 
A expressão Polícia Judiciária é muito restritiva e diz respeito apenas à polícia que cuida da parte de 
inquérito. E a expressão não é abrangente. Existe também a polícia técnica que cuida principalmente 
da perícia e a polícia especializada que cuida de determinados tipos de investigações e delitos. 
Esta a razão da emenda. 
 
   
   EMENDA:00023 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao Anteprojeto da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua  
Segurança.  
"Art. 20. ..................................  
..................................................  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 22  

 

VI - ação repressiva contra crimes de repercussão internacional, controle e documentação  
de estrangeiro, e a expedição de passaportes." 
Justificativa 
Essa é uma atividade típica para a Polícia Federal. 
Que outro órgão poderia fazê-lo? 
 
   
   EMENDA:00024 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao Anteprojeto da Subcomissão de Defesa do Estado, da sociedade e de sua  
segurança.  
"Art. 20. ..................................  
............................................  
V - prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas alucinógenas;" 
Justificativa 
Julgo que este inciso não pode ser omitido no Anteprojeto. 
 
   
   EMENDA:00025 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   Art. 20. ....................................  
Parágrafo único. A lei regulará a sua organização, competência e funcionamento, bem como  
as delegações de competência e convênios que poderá firmar com os órgãos estaduais de 
segurança e com as Forças Armadas. 
Justificativa 
Julgo que a Polícia Federal poderá, através de convênio delegar competência às polícias estaduais, 
para essas exercerem, total em parte, algumas de suas atribuições. 
Julgo também que a Polícia Federal poderá, através de convênio, delegar ou ter a colaboração das 
Forças Armadas, em ações marítimas ou aéreas, ou ainda através de atividades realizadas por 
organizações militares localizadas em áreas de fronteiras ou de difícil acesso. 
 
   
   EMENDA:00042 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   No primeiro artigo:  
1. Substituir a expressão Forças Policiais por "Policias Militares".  
2. Excluir Guardas Municipais e incluir o seguinte parágrafo:  
Parágrafo único. Os municípios poderão por lei criar Corpos de Vigilantes desarmados para a  
guarda de logradouros, locais e patrimônio públicos. 
Justificativa 
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A expressão Forças Policiais é demasiadamente abrangente e ao substituir a tradicional expressão 
POLICIAS MILITARES, ao invés de aperfeiçoar, poderá produzir confusão de interpretação. 
Quanto às guardas municipais, melhor seria restringir tal opção, eliminando a possibilidade de armá-
las e substituindo a denominação adotada, já que no entendimento popular este termo tem significado 
militar. 
A denominação Vigilante é mais adequada, e a inclusão em parágrafo próprio, ressalva a opção e 
portanto, a não obrigação. 
 
 
     EMENDA:00046 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Incluir no segundo artigo os seguintes itens e parágrafo:  
"Prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas alucinógenas.  
Ação repressiva contra crimes de repercussão internacional, controle e documentação de  
estrangeiros e expedição de passaportes. Apurar infrações e crimes eleitorais.  
Parágrafo único: A polícia federal, através do Ministério da Justiça, poderá delegar  
competência aos Estados para exercer as atribuições previstas neste artigo." 
Justificativa 
A inclusão destes itens e parágrafo nos parece fundamental por explicitar e especificar atribuições 
cuja ação é própria da polícia federal. 
 
   
   EMENDA:00047 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Excluir expressões do terceiro artigo, e incluir novos dispositivos. Assim ele passará a  
ter a seguinte redação:  
"Art. As Polícias Militares, os Corpos de Bombeiros e as Polícias Judiciárias, são  
instituições permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, subordinadas  
aos governos dos Estados, Territórios e Distrito Federal, exercendo o poder de polícia de  
manutenção da ordem pública, as atividades de policiamento ostensivo, as ações de defesa civil,  
à investigação e apuração criminais, assim como as repressões relativas, além do policiamento das  
rodovias e ferrovias federais no âmbito da respectiva jurisdição.  
§ 1o. Lei Estadual estabelecerá as funções específicas e os campos de atuação destas forças.  
§ 2o. O armamento destas forças será exclusivamente relativo ao cumprimento de suas  
atribuições, e suas características deverão ser aprovadas pelo Estado-Maior das Forças Armadas.  
§ 3o. Na hipótese de decretação dos estados de exceção estas forças poderão ser convocadas  
pelo Presidente da República, para que, sob o controle das Forças Armadas, ouvido o Conselho de  
Defesa Nacional, e aprovada pelo Congresso Nacional possam ser desta forma acionados." 
Justificativa 
O detalhamento das tarefas das forças policiais a nível da Constituição Federal, não leva em 
consideração as características e diferenças regionais que poderão exigir maior flexibilidade. 
Por isto, após delimitar seus campos de atuação, entendemos necessário que a distribuição de 
atribuições seja função de lei estadual. 
E fundamental também evitar um armamento desconectado com suas funções específicas e definir o 
nível de convocação, no quadro dos estados de exceção. 
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   EMENDA:00049 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Inclua-se no dispositivo que trata da Polícia Judiciária o seguinte parágrafo:  
"Art. ......................................  
§... Compete ao Ministério Público supervisionar os procedimentos investigatórios  
podendo avocá-los." 
Justificativa 
É preciso confiar ao Ministério Público a supervisão dos procedimentos investigatórios, bem como 
avocação dos mesmos, com fundamento na seguinte constatação: para a produção da prova que 
servirá de base para a denúncia (mas que não tem peso jurídico / para sustentar uma sentença 
condenatória) há todo um organismo estatal que funciona completamente desvinculado do órgão da 
acusação; no entanto. para a produção da prova em juízo (aquela que efetivamente embasa. vale 
para a condenação). O Promotor que não pode conduzir a investigação, encontra-se sem qualquer 
meio de provar a acusação. 
Nem se compreende que o Promotor não possa supervisionar todo o trabalho produzido pelos 
organismos investigatórios, já que é seu destinatário. 
   
 
   EMENDA:00050 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Inclua-se, no dispositivo que trata da Polícia Judiciária, o seguinte parágrafo:  
"§... Compete ao Ministério Público requisitar investigações criminais e efetuar  
correição na política judiciária." 
Justificativa 
José Frederico Marques ensina : "a polícia funciona como órgão auxiliar do Juízo e do Ministério 
Público”, devendo sua atividade ficar sob a direção e a correição do titular da ação penal pública, sem 
prejuízo da fiscalização exercida pelos próprios órgãos policiais e judiciários, visto que o regime 
democrático impõe múltiplas formas de fiscalização e controle do serviços públicos essenciais do 
Estado, característica que o diferencia dos regimes de força. 
Esta é a solução atualmente adotada na Itália, como esclarece C.C. Forqieri "os oficiais e agentes da 
polícia judiciária, embora fazendo parte organicamente da administração pública, ficam sujeitos 
ao poder disciplinar do Ministério Público, a fim assegurar a mais eficiente supervisão e a melhor 
direção no desempenho das funções por eles exercitadas". 
 
 
    EMENDA:00063 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Seção V - Da Segurança Pública  
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Art. 20 - item I - Suprimir a seguinte passagem: "contra as ordens política, social e  
econômica, particularmente aquelas". 
Justificativa 
Trata-se de retirar da Polícia Federal qualquer caráter de polícia política. Seu papel deve ser o de 
contribuir para a segurança pública e de colaborar com o Poder Judiciário e o Ministério Público na 
apuração das infrações criminais nos casos que envolvam atividades criminosas em âmbito 
interestadual ou internacional, bem como de prevenir tais transgressões. 
 
   
   EMENDA:00073 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Seção V - Da Segurança Pública.  
"Art. 20. Suprimir o item III." 
Justificativa 
Não deve existir censura, sob nenhuma forma ou gradação. Cabe apenas o funcionamento de um 
serviço classificatório indicativo para os espetáculos públicos e programas de telecomunicações, 
visando aos expectadores menores de idade, e que deverá ser atribuição do Ministério da Cultura, e 
nunca uma atividade policial. Trata-se de romper a mentalidade tutelar e preconceituosa da censura, 
em favor da liberdade de expressão e de opção individual. 
 
   
   EMENDA:00075 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Seção V - Da Segurança Pública  
Modifica a redação do art.21.  
Muda para:  
"Art. 21. As Forças Policiais Estaduais e os Corpos de Bombeiros, incumbidos de garantir a  
segurança pública e de colaborar com o Poder Judiciário e o Ministério Público na apuração das  
infrações criminais, são órgãos de caráter civil, sob a autoridade dos Governadores, podendo 
assumir a forma de força pública fardada, organizada com base na hierarquia e na disciplina." 
Justificativa 
Trata-se de tirar das Polícias Estaduais o caráter de corporações militares e de extinguir a sua 
condição de "forças auxiliares e reservas do Exército", devolvendo-lhes a autonomia e 
especializando-as nas funções de prevenção e controle do crime. 
 
   
   EMENDA:00093 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Que seja incluída a seguinte norma:  
"Art. 21. As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
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regulares, organizadas com base na hierarquia, disciplina e investidura militar, forças  
auxiliares e reservas do Exército, sob a autoridade dos governadores dos Estados membros,  
Territórios e do Distrito Federal, exercendo o poder de Polícia de Manutenção da Ordem Pública,  
inclusive nas rodovias e ferrovias federais no âmbito de suas respectivas jurisdições.  
§ 1o. As forças policiais exercem com exclusividade as atividades de policiamento  ostensivo.  
§ 2o. Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa civil, segurança e perícias contra  
incêndios, busca e salvamento.  
§ 3o. A lei disporá sobre a estrutura básica e condições gerais de convocação ou mobilização  
das Forças Policiais e Corpos de Bombeiros.  
§ 4o. As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros executarão a prestação do Serviço  
Militar em suas fileiras da forma a ser estabelecida pela lei." 
Justificativa 
A presente sugestão pretende permitir as Forças Policiais executarem em suas fileiras o SERVIÇO 
MILITAR em iguais condições com as Forças Armadas desde que lhe interessem em época futura. 
Com a adoção da presente sugestão teremos as seguintes vantagens: 
1 - Para as Forças Policiais 
a. Aumento de efetivo para melhor policiar as cidades; 
b. Aumento de efetivo para melhor constituírem seus Corpos de Bombeiros. Em várias cidades o 
Corpo de Bombeiros inexistem por falta de efetivo; 
c. Aumento de efetivo e assim não haverá a necessidade de se contratar ou criar-se as chamadas 
guardas municipais; 
d. Diminuição da evasão em suas fileiras; 
e. Mais profissionalização de seus membros. 
2 Para os jovens 
a. Mais emprego exatamente na idade em que começam a vida de adulto pois poderão optar pela 
permanência nas Forças Policiais que podem ser consideradas um dos maiores empregadores do 
país. Seus efetivos ultrapassam a 300.000 homens que são renovados periodicamente; 
b. Profissionalização após a prestação do serviço militar pois a formação policial permitirá que o 
jovem exerça entre 
outras, as seguintes profissões: motoristas, vigias, vigilantes, guardas de bancos e outros 
estabelecimentos, etc. além de profissões relacionadas com a Defesa Civil (bombeiros voluntários, 
guardas vidas e outras). 
3 - Para a Nação e os Estados Membros: 
a. Mais policiais nas ruas e consequente diminuição de violência e criminalidade; 
b. Menos mortes no trânsito pois com maiores efetivos as Forças Policiais poderão empenhar mais 
policiais na fiscalização e controle do Trânsito Urbano e Rodoviário. O Trânsito no Brasil mata uma 
pessoa a cada 2 (dois) minutos. 
c. Aproveitamento do excesso de contingente das Forças Armadas que ultrapassa anualmente a 
1.200.000 jovens. 
d. Os Estados e Municípios terão mais policiais com menor custo. Um soldado em prestação do 
Serviço Militar nas Forças Armadas percebe vencimentos equivalente a 1/4 (um quarto) do que 
percebe um soldado das Forças Armadas. 
e. As Forças Policiais já possuem estrutura para execução do Serviço Militar em suas fileiras. 
f. Maior eficiência na convocação ou mobilização pelas Forças Armadas. 
g. Conhecimento pela população através dos jovens alistados, dos serviços prestados pelas Forças 
Policiais. 
 
   
   EMENDA:00098 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se aos artigos 19, 20, 21 e 22 a seguinte redação:  
"Art. 19. A segurança pública e a ordem interna serão asseguradas aos cidadãos e à nação  
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através da Guarda Nacional, da Polícia Federal e das Polícias Estaduais.  
Art. 20. A Guarda Nacional, instituição permanente e regular, organizada com base na  
hierarquia, disciplina e investidura militares, sob a autoridade do Presidente da República terá  
suas atribuições, organização definidas em lei.  
Art. 21. A Polícia Federal exerce as atividades de polícia judiciária relacionadas com  
os delitos de competência da Justiça Federal, é auxiliar do Judiciário e do Ministério Público.  
Art. 22. Em caso de guerra externa, as instituições referidas no artigo 19 poderão ser  
convocadas para servir sob o comando das Forças Armadas."  
Suprima-se o artigo 23. 
Justificativa 
A definição das Forças Armadas como instituições republicanas é necessária, face aos debates que 
envolveram esta matéria. 
É preciso, também, assegurar ao Presidente da República, o provimento dos cargos do oficialato, 
como forma de assegurar o seu supremo comando. 
É oportuno ainda estabelecer que, os integrantes das Forças Armadas são cidadãos brasileiros, aos 
quais se conferem iguais direitos. 
 
   
   EMENDA:00099 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Fica suprimido o § 2o. do art. 21, renumerando-se os demais parágrafos. 
Justificativa 
O parágrafo, datissima maxima venia, é puramente casuístico. Exclui a competência da União de 
realizar ações de defesa civil, atualmente efetivadas através do Ministério do Interior, e limita o Poder 
Judiciário a aceitar somente perícias de incêndio realizadas pelos Corpos de Bombeiros. No caso da 
manutenção dessa redação, os juízes não poderão mais nomear Peritos, além de excluir o trabalho 
da Polícia Técnica no caso de ocorrência de crimes. 
 
   
   EMENDA:00100 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Na Seção "Da Segurança Pública" acrescente-se item VI ao 1º artigo, suprimindo-se o item III do  
2º artigo, ficando suas redações como transmite abaixo.  
"Art. A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade para assegurar a  
manutenção da Ordem Pública, através dos seguintes órgãos:  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - ........................................  
VI - Conselho Nacional de Classificação de Diversões Públicas.  
Art. A Polícia Federal e a Polícia Judiciária da União destina-se a:  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - suprime-se  
IV - renumere-se." 
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Justificativa 
Pretende-se com esta emenda desvincular a censura da Polícia Federal mantendo-a vinculada ã 
Segurança Pública, com o objetivo de classificar as matérias ã ela pertinentes, segundo os critérios 
que serão estabelecidos em lei. 
 
   
   EMENDA:00120 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O art. 19 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 19 Compete aos Estados a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do  
patrimônio, através da Polícia Civil, subordinada ao Poder Executivo estadual.  
§ 1o. Os Estados poderão manter Polícia Militar, subordinada ao Poder Executivo estadual,  
para garantir a segurança pública, por meio de policiamento ostensivo, quando insuficientes os  
agentes da Polícia Civil." 
Justificativa 
A formulação apresentada nesta emenda atende melhor às exigências de uma ordem efetivamente 
democrática, considerando a segurança pública e a preservação da ordem pública, como forma de 
garantir a incolumidade das pessoas e do patrimônio. 
 
   
   EMENDA:00121 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O art. 20. do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 20. Compete à Polícia Federal:  
I - executar os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteira;  
II - prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e o crime organizado cuja prática  
tenha repercussão interestadual;  
III - controle e documentação de estrangeiros e expedição de passaportes." 
Justificativa 
Essa emenda visa precisar as atribuições da Policia Federal, retirando-lhe o direito de agir contra os 
chamados crimes políticos e exercer a censura, atribuições incompatíveis com o Estado democrático.  
 
   
   EMENDA:00122 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 21 do anteprojeto, renumerando-se os seguintes. 
Justificativa 
A formulação contida nesse artigo transforma as forças policiais e o Corpo de Bombeiros em forças 
auxiliares e reservas do Exército. Consideramos que tal formulação é antidemocrática e deve ser 
suprimida . 
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   EMENDA:00123 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O art. 22 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 22. A Polícia Civil, no cumprimento de funções judiciárias promoverá a investigação  
criminal, a apuração de ilícitos penais, o auxílio ao Ministério Público e o Poder Judiciário na  
aplicação do Direito Penal comum e a repressão criminal, sob a autoridade dos Governadores do  
Estado, dos Territórios e do Distrito Federal." 
Justificativa 
A formulação proposta nesta emenda precisa com mais clareza as atribuições da polícia civil, no 
cumprimento de funções judiciárias, evitando-se a confusão com uma Polícia Judiciária. 
 
   
   EMENDA:00124 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 23 do anteprojeto. 
Justificativa 
Consideramos desnecessária a criação de Guardas Municipais, uma vez que a segurança pública é 
exercida pelas polícias civis estaduais. 
 
   
   EMENDA:00134 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 20, e seus incisos; art. 21 e seus incisos, e art. 22,  
suprimindo o art. 23, da Seção V:  
"Art. 20. A Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União destinada:  
I - apurar as infrações penais contra a ordem social e econômica, particularmente aquelas  
prejudiciais aos serviços federais e interesses jurídicos da União;  
II - apurar e reprimir o crime organizado, cuja prática tenha repercussão interestadual e  
internacional;  
III - executar os serviços da Polícia Marítima, Aérea e de Fronteira, Rodovias Federais e Estradas  
de Ferro.  
Art. 21. As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, organizadas com base na hierarquia, disciplina e investidura militar, forças  
auxiliares e reservas do Exército, em caso de guerra ou agressão estrangeira, sob a autoridade  
dos governadores dos Estados membros, dos Territórios e do Distrito Federal, exercendo o  
Poder de Polícia de manutenção da ordem pública, força auxiliar da Polícia Judiciária, de suas  
respectivas jurisdições.  
§ 1o. As Forças Policiais exercem as atividades do policiamento ostensivo.  
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§ 2o. Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa civil, segurança e perícias contra  
incêndios, busca e salvamento.  
§ 3o. A lei disporá sobre a estrutura básica e condições gerais de convocação ou mobilização  
das Forças Policiais e Corpos de Bombeiros.  
Art. 22. As Polícias Judiciárias são instituídas e destinadas à investigação criminal,  
à apuração de ilícitos penais, ao auxílio do Ministério Público e Poder Judiciário na aplicação  
do Direito Penal comum e na repressão criminal, exercendo o poder de polícia judiciária, sob a  
autoridade dos governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal.  
Parágrafo único. Compete à Polícia Judiciária apurar infrações penais contra a economia popular." 
Justificativa 
As emendas sugeridas visam a conciliar a missão dos órgãos policiais com os objetivos de proteção 
da sociedade, de manutenção da ordem pública. 
A censura não é tarefa a ser exercida pela Polícia Federal que tem missão mais importante a exercer. 
 
   
   EMENDA:00136 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   Subemenda à Emenda 4B0011-0  
Substitua-se a Seção da Segurança Pública pela seguinte:  
"Da Segurança Pública"  
Art. Compete aos Estados a preservação da ordem pública, a incolumidade das pessoas e do  
patrimônio, através dos seguintes órgãos:  
I - Polícias Militares  
II - Polícias Civis  
III - Corpos de Bombeiros  
IV - Guardas Municipais  
Art. As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, forças auxiliares do Exército,  
encarregadas da manutenção da ordem pública, inclusive nas rodovias e ferrovias federais no  
âmbito de suas respectivas jurisdições.  
Parágrafo único. Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa civil, segurança  
contra incêndios, busca e salvamento.  
Art. As Polícias Civis dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, responderão  
pela manutenção da ordem e segurança públicas, inclusive nos respectivos Municípios e atuará  
preventiva e repressivamente, exercendo as atribuições de polícia administrativa, de  
segurança e judiciária na apuração das infrações penais.  
§ 1o. Lei complementar estabelecerá normas gerais relativas à organização, ao funcionamento,  
à hierarquia, à disciplina, aos deveres, às obrigações e às vantagens das Polícias Civis.  
§ 2o. As Polícias Militar, Civil e os Corpos de Bombeiros ficam sob a autoridade direta dos  
Secretários da Segurança Pública dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal.  
Art. Os Municípios poderão criar e manter, conforme se dispuser em lei, serviços de guarda  
municipal, como força auxiliar das polícias civis.  
Art. Compete à Polícia Federal:  
I - Executar os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteiras;  
II - Prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas afins;  
III - Apurar infrações penais contra as instituições democráticas em detrimento de bens,  
serviços e interesses da União, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão  
interestadual e internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;  
IV - Prover o controle de diversões públicas, na forma da legislação ordinária;  
V -  Executar medidas de segurança da integridade física do Presidente da República, de  
chefes de missões diplomáticas estrangeiras no território nacional e, quando necessário, dos  
demais representantes dos Poderes da República.  
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Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
 
   
   EMENDA:00137 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 22, pelo seguinte:  
"Art. 22 - As Polícias Civis são instituições permanentes, sob a autoridade dos Governadores dos  
Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, organizadas pela lei, as quais compete, ressalvado  
o interesse da União, exercer, com exclusividade, a investigação criminal, a apuração dos ilícitos  
penais, a repressão criminal e o auxílio à função jurisdicional do Estado, na aplicação do Direito  
Penal Comum." 
Justificativa 
Propomos, na emenda, um aperfeiçoamento ao texto do art. 22, não alterando, na essência, os 
limites da competência da Polícia Civil. 
Ao acrescentarmos o auxílio à função jurisdicional do Estado, colimamos a ampliação dessa 
atividade. 
Finalmente, a expressão Polícia Judiciária não abrange as atribuições que se pretende dar as atuais 
Polícias Civis Estaduais. Na verdade, Polícia Judiciária é um momento da repressão criminal, daí 
porque adotarmos a denominação Polícia Civil. 
 
   
   EMENDA:00138 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SEÇÃO  
Da Segurança Pública  
Seja Dada a Seguinte Redação:  
Artigo 20 À Polícia Federal, Polícia  
Judiciária da União, compete:  
I - Apurar as infrações penais prejudiciais aos Serviços Federais e interesses jurídicos da União.  
II - Reprimir o crime organizado, cuja prática tenha repercussão interestadual.  
III - Exercer a Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras.  
IV - Executar o policiamento ostensivo nas Rodovias Federais. 
Justificativa 
Não convém envolver a polícia federal com qualquer ação que se destine ao controle político. 
O mesmo deve ser observado com a censura, que não pode ser tratada como se fosse caso de 
polícia. 
A censura, que há de ser classificatória, deve preservar a liberdade de expressão, dando meios ao 
interessado de apenas conhecer o que preenche a sua conveniência ou os seus valores. 
A polícia rodoviária federal deve integrar a polícia federal, mormente considerando, dentre outras, a 
atuação do crime organizado. 
 
 
   
   EMENDA:00140 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   IV - B  
Seção - Da Segurança Pública  
Seja dada a seguinte redação:  
Art. 21. As unidades da federação organizarão a sua polícia e o seu Corpo de Bombeiros, na forma  
da lei, com base na hierarquia e na disciplina.  
Parágrafo 1o. A polícia estadual, no exercício do poder de polícia, destina-se à  
manutenção da lei e da ordem pública, através do policiamento ostensivo, da apuração das infrações  
penais e dos procedimentos judiciários correlatos.  
Parágrafo 2o. O Corpo de Bombeiros Estadual destina-se às atividades de defesa civil,  
planejando, fiscalizando e executando. 
Justificativa 
Torna-se urgente, considerando as exigências da segurança pública, a unificação das polícias 
estaduais. 
As divergências e a descontinuidade da ação policial, hoje verificadas nas unidades da federação, 
devem ser encerradas. 
Precisamos de um novo modelo de polícia, pois o crime, especialmente o crime organizado, está a 
exigir uma efetiva resposta do estado. 
Não há qualquer razão para a referência "militar", posto que nem mesmo para as forças armadas há 
tal especificação. 
Conservar as forças policiais como auxiliares e reservas do exército é um atraso, é a intervenção 
permanente, que fere o princípio federativo. 
 
   
   EMENDA:00141 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SEÇÃO  
Da Segurança Pública  
Seja dada a seguinte redação:  
Art. 19. A segurança pública é a proteção que o Estado proporciona à sociedade para assegurar a  
manutenção da lei e da ordem e incolumidade públicas, através dos seguintes órgãos:  
I - Polícia Federal  
II - Forças Policiais  
III - Corpos de Bombeiros  
IV - Guardas Municipais. 
Justificativa 
É fundamental que se faça referência à incolumidade, tendo em vista as atividades dos corpos de 
bombeiros no respeitante à defesa civil. 
Quanto às forças policiais, insistimos na formulação a respeito da unificação das polícias. 
A manutenção da lei é dever das forças policiais e, observadas as atribuições específicas, também 
das guardas municipais. 
 
 
   EMENDA:00148 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   "Compete a Polícia Federal apurar e reprimir infrações penais no setor de transportes  
rodoviários de pessoas e de bens, inclusive os executados por concessão ou permissão." 
Justificativa 
Os crimes praticados no setor de transporte rodoviário de pessoas e de bens, principalmente aqueles 
contra coletivos interestaduais e internacionais e contra caminhões de carga, assumiram, nos últimos 
anos, proporções alarmantes, conduzindo a que a sua apuração e repressão devem dar-se de 
maneira mais efetiva. 
Entendemos que, por suas características de atuação a nível nacional e por sua capacidade de ação, 
tal tarefa deve ser cometida à Policia Federal, já que a sua prática tem repercussão interestadual, 
exigindo, por isso, repressão uniforme em todo o território, segundo dispuser a legislação ordinária. 
 
   
   EMENDA:00154 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso III do art. 20. 
Justificativa 
É já histórico o clamor da sociedade brasileira pela extinção da censura. A subsistência do instituto 
constitui tutela inaceitável ao livre-arbítrio dos brasileiros, não se podendo admitir que o Estado se 
arrogue o poder de determinar o que pode ou não ser apreciado, erigindo-se em juiz das convicções 
morais dos indivíduos. 
Muito menos, ainda, concebe-se a censura como atribuição policial. 
A futura Constituição do País deve constituir um marco histórico quanto a este ponto, extinguindo o 
instituto que repugna os sentimentos libertários de nosso povo. 
Por isso, buscando o encontro com os mais legítimos anseios da sociedade brasileira, propõe-se a 
supressão do dispositivo epigrafado. 
 
   
   EMENDA:00164 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 2o. item I a palavra "internacional" ficando o artigo com a seguinte  redação:  
II - Apurar o crime organizado, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional,  
exigindo repressão uniforme de polícia judiciária; 
Justificativa 
A Polícia Federal deve ser o instrumento de combate ao crime organizado internacionalmente, que 
tenham reflexos em nosso território. 
 
   
 
   EMENDA:00169 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Seção de Segurança Pública:  
"Art. 21. As forças policiais e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade dos Governadores dos  
Estados membros, dos territórios e do Distrito Federal, exercendo o poder de polícia de  
manutenção da ordem pública, inclusive nas rodovias e ferrovias federais no âmbito de suas  
respectivas jurisdições.  
§ 1o. As forças policiais exercem com exclusividade as atividades de policiamento  
ostensivo.  
§ 2o. Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa civil, segurança e perícias contra  
incêndios, busca e salvamento.  
§ 3o. A lei disporá sobre a estrutura básica e condições gerais de convocação ou mobilização  
das forças policiais e Corpos de Bombeiros.  
§ 4o. O Delegado de Polícia será eleito pelo voto popular. Podem ser eleitos os maiores de 21  
anos e não se exigirá filiação partidária. A lei regulamentará o sistema de atuação da polícia,  
determinando que todos os integrantes da Polícia Civil devem obediência ao delegado eleito." 
Justificativa 
A orquestração de uma pretensa violência urbana nada mais é do que a transposição para os meios 
de comunicação social, de uma realidade. Hoje, podemos dizer que temos de defender o cidadão 
comum contra a violência institucionalizada pelas classes dominantes. Por sinal esta não é uma 
opinião dos humilhados e ofendidos. Ela é de um homem que não pode ser suspeito aos donatários 
do poder. Esta opinião de que devemos defender o cidadão contra a violência policial é do sociólogo 
e publicista Oliveira Viana e está em seu livro "Instituições Políticas Brasileiras". E Oliveira Viana, ao 
que sabemos, sempre foi um pensador à direita, sendo mesmo apontado como um dos ideólogos do 
regime concentracionário de 1964. 
Desse jeito , acreditamos que a única solução para por fim a violência policial está na democratização 
de função policial. E democratizar quer dizer: fazer da função policial uma função a ser vigiada pela 
própria sociedade. O fim das torturas nas prisões de todos os milhares de municípios, com suas 
delegacias municipais, seccionais, regionais ou distritais, só poderá ser conseguido quando o próprio 
povo puder escolher pelo voto o delegado de polícia. Neste caso, a autoridade policial estará sob a 
permanente vigilância popular. 
A votação para delegado de polícia deverá ser processada em eleição separada da de prefeito, para 
permitir que, num prazo razoável de campanha eleitoral , os problemas de segurança - principalmente 
nas grandes concentrações urbanas (São Paulo, Rio, Recife, Belo Horizonte, Salvador) , - sejam 
discutidos por toda a população interessada. 
 
   
   EMENDA:00170 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   No anteprojeto do Relator da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua 
Segurança, dê-se ao art. 23 da Seção da Segurança Pública a seguinte redação:  
"Art. 23. Os Municípios poderão criar e manter, conforme se dispuser em lei, serviços de  
guarda municipal, cujas atividades se subordinarão à Polícia Civil Estadual." 
Justificativa 
Vem evidenciando-se a cada dia a necessidade de instituição de guarda municipal, que, contudo, não 
deve submeter-se unicamente à autoridade local, ao risco de não vir a atender às finalidades que a 
justificariam. 
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Daí porque seria curial estivesse ela sob a orientação da Polícia Civil, providência que, ademais, 
asseguraria uniformidade à instituição no âmbito estadual. 
 
   
   EMENDA:00171 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   No anteprojeto do Relator da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua 
Segurança, dê-se ao art. 22 da Seção da Segurança Pública a seguinte redação:  
"Art. 22. A Polícia Civil dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal responderá pela  
manutenção da ordem e segurança públicas, inclusive nos respectivos municípios, e atuará  
preventiva e repressivamente, exercendo, com exclusividade, as atribuições de Polícia  
Judiciária na apuração das infrações penais e sua autoria na órbita civil." 
Justificativa 
Segurança é a garantia às instituições e a indivíduos, sendo necessário que o Estado assegure meios 
para realiza-la. 
Para a organização da Polícia segue-se o exemplo dos países mais adiantados do mundo, que 
aceitam como absolutamente certa a característica civil dos serviços da Segurança Pública. 
O que se pretende, afinal, com a institucionalização da Polícia  é que os elementos fundamentais à 
vida, à liberdade, à segurança, à honra e o patrimônio sejam, de fato, uma garantia a todos os 
indivíduos. 
Eis, portanto, os fundamentos das alterações propostas. 
 
   
   EMENDA:00172 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   No anteprojeto do Relator da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua 
Segurança, dê-se ao art. 1o. da Seção da Segurança Pública a  
seguinte redação:  
"Art. 1o. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, exercerão  
o Poder de Polícia, no âmbito de suas competências e nos respectivos territórios, na forma da lei,  
objetivando não só a defesa da ordem pública, da segurança pública, da salubridade, como também 
dos interesses econômicos e sociais, através dos seguintes órgãos:  
I - Polícia Federal;  
II - Forças Policiais;  
III - Corpos de Bombeiros;  
IV - Polícias Civis; e  
V - Guardas Municipais." 
Justificativa 
A segurança é a garantia às instituições e aos indivíduos, sendo necessário que o Estado assegure 
meios para realizá-la. 
Para a organização da Polícia segue-se adiantados do mundo, que aceitam como absolutamente 
certa serviços da Segurança Pública. 
O que se pretende, afinal, com a institucionalização da Polícia  é que os elementos fundamentais à 
vida, à liberdade, à segurança, à honra e o patrimônio sejam, de fato, uma garantia a todos os 
indivíduos. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 36  

 

O termo Polícia Judiciária, por outro lado, é limitativo das atividades tradicionalmente a cargo das 
Polícias Civis, restringindo o seu raio de ação. 
   
 
   EMENDA:00173 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   No anteprojeto do Relator da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua 
Segurança, acrescente-se ao art. 22 da Seção da Segurança Pública, o seguinte parágrafo:  
"art. 22. ..................................  
Parágrafo único. Lei Complementar, denominada Lei Orgânica da Polícia Civil, estabelecerá  
normas gerais relativas à organização, ao funcionamento, à disciplina, aos deveres; às  
obrigações e às vantagens da Polícia Civil." 
Justificativa 
A elaboração de uma Lei Orgânica de âmbito nacional afigura-se necessária à sua existência, para 
que sejam estabelecidas regras uniformes, facultando-se, às unidades federativas, complementá-las 
em respeito às peculiaridades regionais. 
 
   
   EMENDA:00175 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   O anteprojeto do Relator da Subcomissão do Estado, da Sociedade e de sua Segurança,  
acrescente-se após o art. 23 da Seção da Segurança  
Pública o seguinte:  
"Art. 24. Os integrantes das Polícias Civis serão aposentados:  
a) Compulsoriamente, aos 65 anos de idade;  
b) por invalidez;  
c) voluntariamente, após trinta anos de serviços, desde que vinte anos de efetivo serviço policial.  
Parágrafo único. Os proventos da aposentadoria serão integrais e reajustados na  
mesma proporção das majorações concedidas aos que estiverem em serviço ativo." 
Justificativa 
A aposentadoria do policial civil, compulsória ou voluntária, com breve antecipação de cinco anos, é 
fator essencial à manutenção de um corpo de segurança plenamente apto, física e psiquicamente, à 
desincumbência de sua missão, face à contínua e desgastante exposição a condições precárias de 
trabalho, saúde e vida. 
Trata-se de incorporar no texto constitucional conquista já consagrada na Lei Complementar nº 51/85. 
 
   
   EMENDA:00183 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   SEÇÃO  
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Da Segurança Pública  
Seja dada a seguinte redação:  
"Art. 20. À Polícia Federal, Polícia Judiciária da União compete:  
I - apurar as infrações penais prejudiciais aos serviços federais e interesses jurídicos da União.  
II - reprimir o crime organizado, cuja prática tenha repercussão interestadual.  
III - exercer a polícia marítima, aérea e de fronteiras.  
IV - executar o policiamento ostensivo nas rodovias federais." 
Justificativa 
Não convém envolver a polícia federal com qualquer ação que se destine ao controle político. 
O mesmo deve ser observado com a censura, que não pode ser tratada como se fosse caso de 
polícia. 
A censura, que há de ser classificatória, deve preservar a liberdade de expressão, dando meios ao 
interessado de apenas conhecer o que preenche a sua conveniência ou os seus valores. 
A polícia rodoviária federal deve integrar a. polícia federal, mormente considerando, dentre outras, a 
atuação do crime organizado. 
 
   
   EMENDA:00184 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   IV - B  
SEÇÃO  
Da Segurança Pública  
Seja dada a seguinte redação:  
"Art. 21 As unidades da federação organização a sua política e o seu corpo de bombeiros, na forma  
da lei, com base na hierarquia e na disciplina.  
Parágrafo 1o. A política estadual, no exercício do poder de polícia, destina-se à  
manutenção da lei e da ordem pública, através do policiamento ostensivo, da apuração das infrações  
penais e dos procedimentos judiciários correlatos.  
Parágrafo 2o. o corpo de bombeiros estadual destina-se às atividades de defesa civil,  
planejando, fiscalizando e executando." 
Justificativa 
Torna-se urgente, considerando as exigências da segurança pública, a unificação das polícias 
estaduais. 
As divergências e a descontinuidade da ação policial, hoje verificadas nas unidades da federação, 
devem ser encerradas. 
Precisamos de um novo modelo de polícia, pois o crime, especialmente o crime organizado, está a 
exigir uma efetiva resposta do estado. 
Não há qualquer razão para a referência "militar", posto que nem mesmo para as forças armadas há 
tal especificação. 
Conservar as forças policiais como auxiliares e reservas do exército é um atraso, é a intervenção 
permanente, que fere o princípio federativo. 
 
   
   EMENDA:00186 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   SEÇÃO  
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Da Segurança Pública  
Seja dada a seguinte redação:  
"Art. 19. A segurança pública é a proteção que o estado proporciona à sociedade para  
assegurar a manutenção da lei e da ordem e incolumidade públicas, através dos seguintes  
órgãos:  
I - Polícia Federal  
II - Forças Policias  
III - Corpos de bombeiros  
IV - Guardas municipais" 
Justificativa 
É fundamental que se faça referência à incolumidade, tendo em vista as atividades dos corpos de 
bombeiros no respeitante à defesa civil. 
Quanto às forças policiais, insistimos na formulação a respeito da unificação das polícias. 
A manutenção da lei é dever das forças policiais e, observadas as atribuições específicas, também 
das guardas municipais. 
   
   EMENDA:00187 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso III do art. 20, renumerando-se o subsequente: 
Justificativa 
O inciso III do art. 20, do Relatório, mantém sob o âmbito das competências da Polícia Federal o 
exercício da “censura no território nacional”. 
Tal procedimento envolve, no mínimo, um terrível retrocesso, eis que, como sabemos, censura não é 
um problema policial, senão que uma questão de natureza cultural. 
A censura, se acaso tiver que ser mantida, haverá de sê-lo no âmbito do Conselho de Ética do 
Ministério da Cultura, com participação de membros da sociedade civil, nunca num organismo 
policial. 
Impõe-se por conseguinte, a supressão pura e simples do dispositivo. 
   
   EMENDA:00191 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   O Artigo 23 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 23. Às Guardas Municipais, sob a autoridade do prefeito Municipal, compete a  
vigilância do patrimônio Municipal podendo, mediante convênio, exercer atividades policiais na  
forma estabelecida pelas Constituições Estaduais. 
Justificativa 
O texto original limita os convênios das Guardas Municipais, para exercer atividades policiais, à Força 
Policial (Policia Militar). A modificação ora proposta deixa a critério de cada Estado, segundo suas 
peculiaridades, com qual Instituição o convênio será realizado. 
Temos o exemplo das Guardas Municipais do Estado de São Paulo (Americana, Mococa, Santa 
Barbara do Oeste, Cotia, Mogi-Guaçu, etc.) que trabalham subordinadas ao Delegado de Polícia 
local, com grande sucesso. 
A Emenda é também um pleito da Frente Municipalista Nacional. 
 
   
   EMENDA:00192 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   O § 1o. do Artigo 21 passa a ter a seguinte redação:  
"§ 1o. As Forças Policiais exercem com exclusividade as atividades de policiamento  
ostensivo, com exceção do previsto no Artigo 23." 
Justificativa 
Justifica-se a substituição, a nosso ver, porque as Guardas Municipais poderão também exercer 
funções de policiamento ostensivo, na forma que determinar a Constituição de cada Estado, 
conforme Emenda do autor ao Artigo 23 do Anteprojeto. 
A Emenda é também um pleito da Frente Municipalista Nacional. 
 
   
   EMENDA:00194 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se:  
SEÇÃO  
Da Segurança Civil  
Art. A Segurança Civil é a proteção que o Estado proporciona à sociedade para assegurar a  
prevenção, vigilância e manutenção da cadeia de vida e do curso do processo de produção e  
circulação de pessoas e bens, através de um sistema único e integrado de ações.  
Parágrafo único. São órgãos de segurança Civil;  
- Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA;  
- Corpo de Bombeiros;  
- Polícia Rodoviária;  
- Guardas Florestais.  
Lei Complementar determinará as funções de cada um destes órgãos no Sistema de Segurança  
Civil e a forma de atuação dos Corpos de Bombeiros neste Sistema.  
Art. Os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e regulares simples, organizadas com  
base na hierarquia, disciplina, investidora militar e recrutamento de voluntários e suas  
reservas sob o comando dos Governadores de Estados, Distrito Federal e Territórios, com o  
objetivo de assegurar as ações emergenciais de defesa da vida útil, do patrimônio social e da  
produção e circulação de bens e pessoas.  
Parágrafo único. Os Corpos de Bombeiros são forças auxiliares das forças armadas e com elas  
atuam, quando chamadas, nas tarefas de salvamento e busca.  
Art. De acordo com Lei Complementar, os Corpos de Bombeiros constituem opção do Serviço  
Militar obrigatório e funcionarão através da mobilização de reservas para as suas ações  
emergenciais.  
Art. As funções de segurança civil serão exercidas por órgãos civis das administrações da  
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, com exceção dos Corpos de Bombeiros. 
Justificativa 
O conceito de defesa civil tem evoluído muito nos últimos anos, exigindo crescente 
instrumentalização do Estado. O crescimento das cidades, a poluição industrial, os acidentes 
constantes na produção e circulação de produtos tóxicos, tudo isto tem levado a um fortalecimento 
das instituições voltadas à ações de caráter emergencial ao mesmo tempo em que, pelo maior relevo 
e preparo destas instituições, potencia-se a ação dos órgãos clássicos de preservação ambiental. 
Os corpos especializados no combate às descontinuidades da cadeia de vida e produção, que se 
tornaram decisivos instrumentos da comunidade numa etapa em que esta, pelos seus meios, já não 
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conseguia enfrentá-los tornaram-se, também, pequenos e despreparados para enfrentar problemas 
como CHERNOBIL ou grandes acidentes envolvendo incêndios, produtos tóxicos e 
congestionamentos de circulação. 
Tudo leva a crer que os problemas de defesa civil tornaram-se tão complexos e grandes que exigem, 
novamente, intensa participação da comunidade nas suas tarefas e maior integração entre os 
agentes de prevenção - (órgãos ambientais) - repressão - (Polícia Rodoviária, Guardas Florestais) e 
combate (Bombeiros) aos problemas de defesa civil. 
Vários países de dimensão industrial similar ao Brasil já separaram as funções de defesa da vida das 
funções de segurança pública, tratando, inclusive de desmilitarizar os corpos de combate no campo 
da defesa civil. 
É tempo, pois, de dar um primeiro passo no sentido da constituição de uma nova mentalidade na 
preservação ambiental, ao mesmo tempo em que se institui o SISTEMA DE SEGURANÇA CIVIL da 
sociedade quanto ao modelo de integração de uma instituição militar no âmbito de uma secretaria 
civil, tomar-se-á, certamente, o modelo das SECRETARIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA, dirigidas por 
civil e integradas por várias instituições civis e que sempre conviveram bem com as POLÍCIAS 
MILITARES. 
 
   
   EMENDA:00195 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   SEÇÃO  
Da Segurança Pública  
Seja dada a seguinte redação:  
"Art. 20. À polícia federal, polícia judiciária da União, compete:  
I - apurar as infrações penais prejudiciais aos serviços federais e interesses jurídicos da União.  
II - reprimir o crime organizado, cuja prática tenha repercussão interestadual.  
III - exercer a polícia marítima, aérea e de fronteiras.  
IV - executar o policiamento ostensivo nas rodovias federais." 
Justificativa 
Não convém envolver a polícia federal com qualquer ação que se destine ao controle político. 
O mesmo deve ser observado com a censura, que não pode ser tratada como se fosse caso de 
polícia. 
A censura, que há de ser classificatória, deve preservar a liberdade de expressão, dando meios ao 
interessado de apenas conhecer o que preenche a sua conveniência ou os seus valores. 
A polícia rodoviária federal deve integrar a polícia federal, mormente considerando, dentre outras, a 
atuação do crime organizado. 
 
   
   EMENDA:00196 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   IV - B  
SEÇÃO V  
Da Segurança Pública  
Seja dada a seguinte redação:  
"Art. 19. As unidades da federação organizarão a sua polícia e o seu corpo de  
bombeiros, na forma da lei, com base na hierarquia e na disciplina.  
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Parágrafo 1o. A polícia estadual, no exercício do poder de polícia, destina-se à  
manutenção da lei e da ordem pública, através do policiamento ostensivo, da apuração das infrações  
penais e dos procedimentos judiciários correlatos.  
Parágrafo 2o. O corpo de bombeiros estadual destina-se às atividades de defesa civil,  
planejando, fiscalizando e executando." 
Justificativa 
Torna-se urgente, considerando as exigências da segurança pública, a unificação das polícias 
estaduais. 
As divergências e a descontinuidade da ação policial, hoje verificadas nas unidades da federação, 
devem ser encerradas. 
Precisamos de um novo modelo de polícia, pois o crime, especialmente o crime organizado, está a 
exigir uma efetiva resposta do estado. 
Não há qualquer razão para a referência "militar", posto que nem mesmo para as forças armadas há 
tal especificação. 
Conservar as forças policiais como auxiliares e reservas do exército é um atraso, é a intervenção 
permanente, que fere o princípio federativo. 
 
   
   EMENDA:00199 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   SEÇÃO V  
Da Segurança Pública  
Seja dada a seguinte redação:  
"Art. 19. A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à sociedade para  
assegurar a manutenção da lei e da ordem e incolumidade públicas, através dos seguintes  
órgãos:  
I - Polícia Federal  
II - Forças Policiais  
III - Corpos de Bombeiros  
IV - Guardas Municipais" 
Justificativa 
É fundamental que se faça referência à incolumidade, tendo em vista as atividades dos corpos de 
bombeiros no respeitante à defesa civil.  
Quanto às forças policiais, insistimos na formulação a respeito da unificação das polícias. 
A manutenção da lei é dever das forças policiais e, observadas as atribuições específicas, também 
das guardas municipais. 
 
   
   EMENDA:00207 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ORLANDO PACHECO (PFL/SC) 
Texto:   
   Dar a seguinte redação ao art. 19 da Seção que trata "Da Segurança Pública:  
"Art. 19 A Segurança Pública é um direito  
dos cidadãos e um dever do Estado. É a proteção  
que o Estado proporciona à Sociedade para  
assegurar a manutenção da Ordem Pública, através  
dos seguintes órgãos:  
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I - Polícia Federal;  
II - Forças Policiais;  
III - Corpos de Bombeiro;  
IV - Polícias Judiciárias;  
V - Guardas Municipais." 
Justificativa 
Justifica-se a presente emenda no intuito de tornar a Segurança Pública como um direito dos 
cidadãos e um dever do Estado, em norma expressa da Constituição, passível de responsabilizar o 
Poder Público pela sua omissão em adotar medidas preventivas e quando necessárias repressivas à 
garantia e respeito aos direitos individuais. 
 
   
   EMENDA:00217 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   
   Introduzir, onde couber, na Seção da Segurança Pública, os seguintes dispositivos.  
"Art. A Segurança Pública é um direito dos cidadãos e uma obrigação do Estado.  
Art. A Segurança é um serviço público essencial à incolumidade dos cidadãos e do  
patrimônio. A omissão do Poder Público em adotar as medidas preventivas e repressivas 
necessárias aos respeito aos direitos individuais, constitui ato ilícito, que sujeita o Estado à 
obrigações de indenizar os prejuízos sofridos pelo titular do direito violado." 
Justificativa 
Ficou claro para a Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, no que 
tange à Segurança Pública, “que é obrigação do Estado promover a estabilidade interna, bem como 
zelar pelo bem estar público, protegendo e socorrendo as pessoas e a comunidade”. (vide fl. 91, do 
relatório). 
Admitiu-se, assim, que, na Constituição, houvesse uma definição clara, precisa e transparente das 
competências de todos os instrumentos a serviço da Segurança Pública. 
Dessa forma, a futura Constituição deverá estabelecer, também, a responsabilidade do Estado pela 
omissão na prática de atos necessários e indispensáveis à garantia de tal direito. 
O que temos observado é a deliberada omissão do Poder Público com a segurança dos cidadãos, 
seja com uma pequena dotação orçamentária para aparelhamento desse serviço público, seja com o 
desvio de verbas para outros fins. 
Como o Estado deve proporcionar à sociedade toda proteção, objetivando a manutenção da ordem 
pública, a omissão, quanto a este aspecto, deverá acarretar a responsabilidade civil do Poder 
Público. 
 
   
   EMENDA:00219 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao parágrafo 2o. do art. 21 do anteprojeto elaborado pelo Relator da  
Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança.  
"Art. 21. ..................................  
§ 2o. Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de segurança e perícias contra incêndios,  
buscas e salvamento." 
Justificativa 
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Quanto à competência dos corpos de bombeiros incidir sobre a defesa civil é, indubitavelmente, fora 
de mérito pois trata-se de matéria já discriminada sua competência a outro órgão federal, que é o 
Ministério do Interior, com uma Secretaria Especial de Defesa Civil já estruturada desde 1969, 
quando criada através do decreto nº 83.839 de 11 de agosto de 1969, com finalidade de assistir as 
populações em caso de calamidades públicas secas, inundações entre outras, em todo território 
nacional. 
   
   EMENDA:00223 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso III do art. 20, que atribui à Polícia Federal competência para exercer  
a censura no território nacional. 
Justificativa 
Defendemos o fim da censura política, e pugnamos pela censura classificatória, destinada apenas a 
menores para as diversões e os espetáculos públicos, que deverá ser exercida por um Conselho de 
Censura, vinculado ao Ministério da Cultura, preferencialmente. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00001 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a expressão "repressão criminal", por "repressão processual penal", do  
Artigo 21, do Anteprojeto da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança 
Justificativa 
É uniforme na doutrina jurídica que a repressão criminal é exclusiva do Poder Judiciário, não podendo 
a polícia, que integra o Poder Executivo, invadir a independência do Poder Judiciário, sob pena de 
heresia contra a doutrina atual de organização dos poderes políticos do Estado desde Locke e 
Montesquieu.  
O que a polícia judiciária realmente faz é o procedimento processual penal ao nível de elaboração de 
Inquéritos Policiais, atualmente também considerados anacrônicos de situações políticas autoritárias.  
   
   EMENDA:00003 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a Seção V do Anteprojeto da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança  
pela seguinte:  
"Seção V  
Da Segurança Pública  
Art. 18. a Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade para a  
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preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e patrimônio, através dos seguintes  
órgãos:  
I - Polícia Federal  
II - Forças Policiais e Corpos de Bombeiros  
III - Polícias Judiciárias  
IV - Vigilâncias Municipais.  
Art. 19. A Polícia Federal pela lei, é destinada a:  
I - exercer as atividades de polícia judiciária da União 
II - proceder à investigação criminal nas infrações contra as ordens política, social e econômica, onde 
existir interesse jurídico da União 
III - prevenir e reprimir o tráfego de entorpecentes e drogas alucinógenas  
IV - apurar infrações penais em detrimento de empresas públicas e entidades autárquicas vinculadas 
à União.  
Art. 20. As Forças Policiais e Corpos de Bombeiros, integrados ou não às Forças Policiais, são 
instituições permanentes e regulares, destinadas à preservação da ordem pública, organizadas pela 
lei, com base na hierarquia,  
disciplina e investidura militares, exercendo o poder de polícia de manutenção da ordem pública,  
através de ações preventivas e repressivas, inclusive nas rodovias e ferrovias federais,  
competindo-lhes a exclusividade do policiamento ostensivo, a segurança e a perícia de incêndios,  
forças auxiliares e reserva do Exército, sob a autoridade dos Governadores dos Estados-Membros,  
Territórios e Distrito Federal, no âmbito de suas jurisdições.  
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a estrutura básica e regulamentará a  
convocação das Forças Policiais, que somente ocorrerá em tempo de guerra ou agressão armada  
estrangeira.  
Art. 21. As Polícias Judiciárias Estaduais são destinadas a exercer a investigação criminal,  
a apuração de ilícitos penais, auxiliando o Ministério Público e o Poder Judiciário, na  
repressão processual penal, nos limites de sua circunscrição, sob a autoridade dos Governadores  
dos Estados-Membros, Territórios e Distrito Federal.  
Art. 22. As Vigilâncias Municipais destinam-se à proteção do patrimônio municipal sob a autoridade 
dos Prefeitos Municipais". 
Justificativa 
A Seção V – Da Segurança Pública proposta ao anteprojeto, à luz das emendas apresentadas ao 
ilustre Relator Constituinte Ricardo Fiuza, merece alguns ajustamentos com a prioridade de tornar o 
texto mais adequado a nossa realidade social, principalmente nas unidades da Federação onde o 
quadro é mais complexo. 
Assim sendo, concordamos com a definição de Segurança Pública proposta no art. 18. Entretanto, 
quando aos órgãos, propomos uma reformulação, pois as Forças Policiais, com exceção do Rio de 
Janeiro e Brasília, possuem os Corpos de Bombeiros orgânicos, isto é, dentro da estrutura da Força 
Policial. 
Substituímos a denominação de Guardas Municipais por Vigilâncias Municipais, por mais adequada à 
destinação dos mesmos, pois o termo Guarda é uma expressão militar. 
Quanto à Policia Federal, procuramos preservar sua destinação básica de polícia judiciária da União. 
Foram mantidas as denominações, aliás bem felizes, de Forças Policiais e Polícias Judiciárias.  
 
   
   EMENDA:00009 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   O Artigo 22 do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão 4-b passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 22. - Às Guardas Municipais, sob a autoridade do Prefeito Municipal, compete a  
vigilância do patrimônio Municipal podendo, mediante convênio, exercer atividades policiais na  
forma estabelecida pelas Constituições Estaduais. 
Justificativa 
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O texto original limita as atividades das Guardas Municipais à vigilância do patrimônio Municipal. 
A Emenda permite que as Guardas Municipais exerçam atividades policiais em auxílio à Polícia 
Estadual, deixando a critério de cada Estado estabelecer as condições segundo suas peculiaridades. 
Temos o exemplo das Guardas Municipais do Estado de São Paulo (Americana, Mococa, Santa 
Bárbara do Oeste, Cotia, Mogi-Guaçu, etc.) que trabalham subordinadas ao Delegado de Polícia 
local, com grande sucesso. 
A Emenda é também um pleito da Frente Municipalista Nacional. 
 
   
   EMENDA:00010 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   O § 1o do Art. 20 do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão 4-b passa a ter a seguinte  
redação:  
"§ 1o - As Forças Policiais exercem com exclusividade as atividades de policiamento ostensivo, com 
exceção do previsto no Artigo 22. 
Justificativa 
Justifica-se a substituição, a nosso ver, porque as Guardas  Municipais poderão também exercer 
funções de policiamento ostensivo, na forma que determinar a Constituição de cada Estado, 
conforme Emenda do autor ao Artigo 22 do Anteprojeto.  
A Emenda é também um pleito da Frente Municipalista Nacional.  
 
   
   EMENDA:00012 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   "Art. 19. - Elimine-se o item IV. Renumere-se os demais itens, subsequentemente após 
a alteração." 
Justificativa 
Entendemos não ser matéria a ser inserida no texto constitucional. Há controvérsias amplas sobre a 
relação da polícia federal ou estadual a respeito de divisões públicas, que é matéria de interesse 
cultural e como tal deve ser tratada. Lei ordinária após amplos debates com os setores envolvidos, 
com a população, é, a nosso ver, medida mais acertada.  
 
   
   EMENDA:00013 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Ao Art. 21. do Anteprojeto Dê-se a seguinte redação:  
"Art. 21. - As Polícias Judiciárias Estaduais são instituições permanentes, organizadas pela Lei  
e destinadas a apuração de ilícitos penais, como auxiliares da Função Jurisdicional na aplicação do  
Direito Penal Comum, exercendo o Poder de Polícia Judiciária, nos limites de seus circunscrições,  
sob a autoridade dos respectivos Governadores". 
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Justificativa 
A Polícia Judiciária é uma instituição essencial ao equilíbrio social e, em praticamente todo o mundo 
civilizado, existe para auxiliar o Poder Judiciário. Realmente a nobre missão da Polícia Judiciária está 
em auxiliar a Justiça a restabelecer o equilíbrio social, esclarecendo o ilícito penal, para o que 
basicamente necessita investigar. 
Hely Lopes Meirelles, no livro “Direito Administrativo da Ordem Pública”, pág. 163, diz: “Polícia 
Judiciária é a que o Estado exerce sobre as pessoas sujeitas à sua Jurisdição, através do Poder 
Judiciário e de Órgãos Auxiliares, para a repressão de crimes e contravenções tipificados nas Leis 
Penais. Essa Polícia é eminentemente repressiva, pois só atua após o cometimento do delito e visa, 
precipuamente, a identificação do criminoso e sua Condenação Penal. Para tanto, o Poder Judiciário 
é auxiliado pela Polícia Civil, cuja missão primordial é investigar os fatos e a autoria do delito para a 
consequente Ação Penal”.  
A supressão do termo” Repressão Criminal”, dentre as destinações da Polícia Judiciária, encontra-se 
amparo na boa explicação do insigne administrativo pátrio, Diodo de Figueiredo Moreira Neto, pela 
qual “o poder repressor do Estado contra a perturbação da Ordem não se esgota na ação 
discricionária e executória da Administração, através da Polícia Judiciária, sempre que se tratar de 
perturbações que se inscrevem no campo mais restrito da ordem jurídica, que tipifica condutas 
puníveis. Neste caso, a Polícia Judiciária age como instrumento da repressão reservada ao Poder 
Judiciário, este sim, que a esgota”. (grifo nosso).  
 
   
   EMENDA:00026 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Seção V - Da Segurança Pública  
Modifica a redação do Art. 20.  
Muda para: Art. 20 - As Forças Policiais Estaduais e os Corpos de Bombeiros, incumbidos de  
garantir a segurança pública e de colaborar com o Poder Judiciário e o Ministério Público na  
apuração das infrações criminais, são órgãos de caráter civil, sob a autoridade dos Governadores,  
podendo assumir a forma de Força Pública fardada, organizada com base na hierarquia e na 
disciplina. 
Justificativa 
Trata-se de tirar das Polícias Estaduais o caráter de corporações militares e de extinguir a sua 
condição de “forças auxiliares e reservas do Exército”, devolvendo-lhes a autonomia e 
especializando-as nas funções de prevenção e controle do crime. 
 
   
   EMENDA:00027 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Seção V - Da Segurança Pública.  
Art. 19. item I - Suprimir a seguinte passagem: "Contra a ordem política e social". 
Justificativa 
Trata-se de retirar da Polícia Federal qualquer caráter de polícia política. Seu papel deve ser o de 
contribuir para a segurança pública e de colaborar com o poder judiciário e o Ministério Público na 
apuração das infrações criminais nos casos que envolvam atividades criminosas em âmbito 
interestadual ou internacional, bem como de prevenir tais transgressões.  
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   EMENDA:00064 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Inclua-se no item IV do art. 19, seção V (Da Segurança Pública), Capítulo I, (Defesa do Estado,  
da Sociedade e de sua Segurança) ficando assim a redação.  
"Art. 19. A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade para  
assegurar a manutenção da Ordem Pública, através dos seguintes órgãos:  
I - Polícia Federal,  
II - Forças Policiais,  
III - Corpo de Bombeiros,  
IV - Polícias Judiciárias, Técnicas e Especializadas,  
V - Guardas Municipais." 
Justificativa 
A expressão Polícia Judiciária é muito restritiva e diz respeito apenas à polícia que cuida da parte de 
inquérito. É a expressão não é abrangente. Existe também a polícia técnica, que cuida principalmente 
da perícia e a polícia especializada que cuida de determinados tipos de investigações e delitos.  
Esta é a razão da emenda.  
 
   
   EMENDA:00083 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao art. 20 do Anteprojeto da Subcomissão de Defesa do Estado: "Sob o 
comando dos Governos Estaduais." 
Justificativa 
A razão desta emenda é muito simples. Se permanecer a subordinação aos Governadores das duas 
Polícias, a Secretaria de Segurança Pública desaparecerá. E isto, será muito ruim. Primeiro porque a 
experiência com o advento das Secretarias de Segurança Pública tem se mostrado positiva. 
Segundo, porque no meu entendimento é indispensável um único órgão a coordenar, dirigir, 
comandar e fiscalizar as duas policias. Seria desastroso, de alguma maneira, nós contribuirmos para 
o esvaziamento ou quem sabe até a extinção da Secretaria de Segurança Pública. Nunca é demais 
lembrar que os dias atuais, depois de muita luta, estamos vivendo sob ares de democracia. E 
portanto, a figura do Secretário de Segurança Pública é necessária por ser um cargo civil que 
permanecendo prestigiada terá autoridade e comando sobre a corporação militar. Daí a razão dessa 
nossa emenda subordinando as duas policias ao comando dos Governos Estaduais.  
 
   
   EMENDA:00084 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda supressiva ao art. 20 do Anteprojeto da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade 
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e de sua Segurança.  
Suprimir as expressões; "e reservas do Exército" 
Justificativa 
Creio que a condição de força auxiliar do exército é mais do que suficiente para manter o vínculo 
Forças Policiais Ministério do Exército. Ademais as Forças Policiais (hoje denominadas Polícias 
Militares) em seu recente Congresso realizado em Belo Horizonte concluíram por suprimir do texto da 
atual carta as expressões que pretendo eliminar. Por conseguinte, são duas as razões a justificar esta 
iniciativa.  
 
   
   EMENDA:00085 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Art. 22 do Anteprojeto da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade 
e de sua Segurança.  
Dê-se ao art. 22 a seguinte redação:  
Art. 22 - Os Municípios poderão criar e montar, conforme se dispuser em lei, serviços de Guarda 
Municipal, sob a orientação das Polícias Civis. 
Justificativa 
A razão que nos leva a institucionalizar as guardas municipais não é outra senão a de se prover os 
municípios de mais um instrumento de defesa da sociedade. Em muitos municípios brasileiros a falta 
de segurança é absoluta. As Polícias Estaduais se mostram inoperantes e insuficientes. Daí a razão 
de permitir que os municípios, que livremente e, segundo às suas conveniências e realidades, 
quiserem instituir guardas para buscar a melhoria da segurança da sua população poderá fazê-lo. E 
este o espírito dessa nova emenda. 
 
   
   EMENDA:00086 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao art. 18 do Anteprojeto da Subcomissão de defesa do Estado, da Sociedade 
e de sua Segurança.  
"Art. 18 - A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade para a  
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos:  
I - Polícia Federal;  
II - Forças Policiais;  
III - Corpos de Bombeiros;  
IV - Polícias Civis;  
V - Guardas Municipais. 
Justificativa 
Não vejo razão para alterar a atual e consagrada denominação Polícias Civis. Registro inclusive, a 
contrariedade da própria instituição quanto à sua alteração, que em nada contribuirá para melhorias 
dos serviços a eles atinentes.   
 
   
   EMENDA:00087 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao art. 20 do Anteprojeto da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade 
e de sua Segurança.  
O § 1o. do Art. 20 passa a ter a seguinte redação:  
"As Forças Policiais exercerão exclusivamente as atividades de policiamento ostensivo". 
Justificativa 
Emenda sem justificação. 
 
   
   EMENDA:00088 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao art. 21 do Anteprojeto da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade 
e de sua Segurança.  
Dê-se ao Art. 21 a seguinte redação:  
"As Polícias Civis dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal atuarão  
exclusivamente, na prevenção e repressão criminal, exercendo as atribuições de polícia  
administrativa, de segurança e judiciária na apuração das infrações penais, sob o comando dos  
Governos Estaduais". 
Justificativa 
Um ramo da Polícia deve ser judiciário, porque atua quando o fato delituoso já aconteceu, realiza 
investigações, prepara as provas e apresenta o responsável ao judiciário para a materialização da 
justiça penal.  
 
   
   EMENDA:00089 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao art. 21 do Anteprojeto da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e 
de sua Segurança.  
Acrescente-se ao art. 21 o seguinte Parágrafo Único:  
§ Único - Lei complementar estabelecerá normas gerais relativas à organização, ao  
funcionamento, à hierarquia, à disciplina, aos deveres, às obrigações e ás vantagens das 
Polícias Civis. 
Justificativa 
Quanto a elaboração de uma Lei Orgânica de âmbito nacional, afigura-se necessária a sua 
existência, para que sejam estabelecidas as regras gerais para efeito de sua uniformidade, ficando às 
unidades federativas complementá-las em respeito às peculiaridades regionais.  
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EMENDA:00096 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA: Dê-se ao art. 20 da Seção V - Da Segurança Pública - a seguinte redação:  
"Art. 20. As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e regulares  
destinadas prioritariamente a colaborar na Segurança interna e supletivamente na preservação  
da ordem pública, organizadas pela lei, com base na hierarquia, disciplina e investidura militar,  
exercendo o Poder de Polícia de manutenção da ordem pública nas rodovias e ferrovias federais,  
forças auxiliares reservas do Exército sob a autoridade dos Governadores dos Estados Membros,  
Territórios e Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas jurisdições.  
Justificativa 
A nova redação proposta para o art. 20 em apreço, atende melhor as características nitidamente 
militar das Forças Policiais, que devem prioritariamente ser empregadas no restabelecimento da 
ordem pública, quando ameaçada por movimentos de massa destituídos de amparo legal, ou 
coloquem em risco a segurança interna do País.  
Para tanto, estão devidamente preparadas dentro dos princípios básicos de hierarquia e disciplina, 
além de possuírem adestramento militar, conhecedores que são das melhores táticas, estratégicas e 
técnica para impedir a sublevação da ordem pública, através de agitação popular.  
Daí a necessidade de, prioritariamente, serem empregados em benefício da segurança interna, 
como forças auxiliares do Exército, resguardando as Forças Armadas para sua superior destinação 
de guardiães da soberania e independência nacionais.  
É evidente que possuindo tão elevado contingente, hoje atingindo 300.000 integrantes em todo Brasil, 
subsidiariamente colaborem na preservação da ordem pública, como agentes da autoridade, mesmo 
porque, doutrinariamente, quem tem a força não deve possuir o Poder.  
É pacífico, na doutrina e nos países civilizados e democráticos que "dar o poder a quem tem a força é 
expor os indivíduos à violência. O órgão do Poder Público é a encarnação do Direito. Ele exerce a 
autoridade que a consciência jurídica do povo lhe confere e usa da força, que é posta a seu dispor 
para o bem comum e segundo critérios morais e jurídicos. Sem essa possibilidade de usar a força, 
que está em outros órgãos, o Poder se veria tolhido no desempenho de sua missão" como ensina o 
festejado jurista e mestre Prof. Hélio Tornaghi. 
 
   
   EMENDA:00098 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA:  
Suprimindo do 2o. do art. 20 da Seção V  
Da Segurança Pública - a expressão "e perícias de incêndios". 
Justificativa 
É preciso não confundir a vistoria prévia, meramente administrativa, que os integrantes dos Gloriosos 
Corpos de Bombeiros realizam em edifícios para prevenir a ocorrência de incêndios indicando os 
requisitos mínimos indispensáveis a sua segurança, tais como porta corta-fogo, saídas de 
emergência, hidrômetros, mangueiras, extintores, etc. com “perícia de incêndio”, providencia 
característica de polícia judiciária, por apresentar a maternidade do fato, que poderá ser acidental ou 
delituoso. 
Ressalte-se que para a perícia ter validade jurídica, torna-se indispensável a nomeação de peritos, 
altamente capacitados, com curso superior, além de conhecimentos técnicos-profissionais na 
especialização, por autoridade competente, que preside o efeito, quer no inquérito policial, que na 
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ação penal, responsável pela formulação dos requisitos específicos para cada caso, a serem 
respondidos pelos peritos. 
Demais, é matéria própria da legislação ordinária, típica do Direito Penal Adjetivo, não se coadunando 
à magnitude de texto constitucional.  
 
   
   EMENDA:00099 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se no art. 21 do Anteprojeto da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de  
sua Segurança, logo após a expressão "jurisdicional", as palavras "Ministério Público",  
passando a ser esta a redação:  
Art. 21. As Polícias Judiciárias, anteriormente denominadas Polícias Civis  
Estaduais, são instituições permanentes, organizadas pela Lei e destinadas, ressalvada a  
competência da União, a exercer a investigação criminal, a apuração de ilícitos penais, à  
repressão criminal, e ao auxílio da função jurisdicional e do Ministério Público na aplicação  
do Direito Penal comum, exercendo o Poder de Polícia Judiciária, nos limites de sua  
circunscrição, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal. 
Justificativa 
O dispositivo que conceitua a Polícia Judiciária e escalona suas funções precípuas, dizendo-a auxiliar 
de função jurisdicional, há de dizê-la também auxiliar do Ministério Público, posto ser este o titular da 
ação penal pública e responsável pela correta aplicação das leis.  
Aliás, todo o trabalho de investigação criminal realizado pela Polícia é dirigido precipuamente ao 
Ministério Público para embasar a propositura das ações penais.  
 
   
   EMENDA:00100 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 21 do Capítulo I, Seção IV, do anteprojeto da Subcomissão de Defesa do Estado, da  
Sociedade e de sua Segurança, a seguinte redação:  
Art. 21. A Polícia judiciária, instituição permanente organizada em lei, destina-se a  
auxiliar o Poder Judiciário e o Ministério Público na apuração de ilícitos penais, através da  
investigação e representação criminal, sob a autoridade do Governador do Estado, dos  
Territórios e do Distrito Federal. 
Justificativa 
A redação dada ao dispositivo visa a ajustar o conceito de polícia judiciária ao seu efetivo papel como 
órgão da Administração Pública, configurando-se como instrumento de ação auxiliar não só do Poder 
Judiciário, mas fundamentalmente do Ministério Público, destinatário das investigações realizadas, 
como titular da ação penal pública. 
Ademais, a alteração proposta concretiza a ideia de que a atividade da Polícia corporificada meio 
eficaz de alcance do fim ultimo do Poder Judiciário que é a boa distribuição da justiça; digo, do 
Estado, que é a boa distribuição da justiça.  
 
   
   EMENDA:00101 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se, no art. 21, o seguinte parágrafo único:  
"Parágrafo único. Nos Estados, Territórios e Municípios em que a Polícia Judiciária não  
dispuser de meios suficientes ou não estiver instituída, caberá à força policial militar  
colaborar ou exercer as atividades àquela inerentes." 
Justificativa 
Alguns Estados, Territórios e Municípios, especialmente os menores e os desprovidos de recursos, 
não contam com o apoio imprescindível da Polícia Judiciária (Polícia Civil) para a persecução 
criminal. Entretanto, não seria recomendável que se lhes impusesse o ônus de institui-la, sob pena de 
mais onerar os seus combalidos cofres públicos. A solução está em se aproveitar a Polícia Militar, 
que atualmente, está presente em todo o País.  
 
   
   EMENDA:00102 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   GERALDO MELO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda ao Relatório da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança.  
Art. 15. ....................................  
Parágrafo único. As patentes são assegurada, igualmente aos oficiais das forças Auxiliares e  
Reserva do Exército, constituídas pelas Forças Policiais e pelos Corpos de Bombeiros dos Estados  
Membros, Territórios e Distrito Federal."  
"Art. 20. Substitui a expressão "...., destinadas à preservação da ordem pública, ...."  
pela expressão "...., destinadas à preservação e restauração da ordem pública,...."  
"Art. 21. Suprimir as expressões "...., anteriormente denominadas polícias Civis  
Estaduais,..." e "...., à repressão criminal...." 
Justificativa 
No que tange ao parágrafo único do artigo 15, a emenda objetiva assegurar, de forma clara e 
indiscutível, o princípio da intangibilidade da patente aos Oficiais das Forças Policiais e Corpos de 
Bombeiros, dada a sua real condição de integrantes de uma força auxiliar e reserva do Exército, 
resguardando este instituto militar, com as prerrogativas, direitos e deveres a ele inerentes, de atos 
abusivos e ilegais e concedendo-lhe validade em todo o Território Nacional. 
A emenda, relativamente ao artigo 20, busca o aperfeiçoamento do texto no que diz respeito à 
destinação das Forças Policiais e Corpos de Bombeiros, posto que, como está redigido o texto 
original, permaneceriam estas instituições tolhidas em sua capacidade de agir de imediato, quando 
da ocorrência de ilícitos e sinistros, impedidas desta forma, de promover, na sua esfera de 
atribuições, a recuperação do clima de ordem pública. 
Por fim, a emenda, no tocante ao artigo 12, visa a supressão de referências não consagradas nos 
textos constitucionais brasileiros e a eliminação de expressão que viria a desvirtuar a destinação 
policial judiciária, por atribuir-lhe competência fora de sai finalidade.  
 
   
   EMENDA:00103 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 53  

 

Texto:   
   Acrescente-se a Seção VI, com os seguintes artigos ao Anteprojeto da Subcomissão da Defesa do  
Estado, da Sociedade e de sua Segurança:  
SEÇÃO VI 
Art. A Segurança Civil é a proteção que o Estado proporciona à sociedade para assegura a  
prevenção, vigilância e manutenção da cadeia de vida e do curso do processo de produção e  
circulação de pessoas e bens, através de um sistema único e integrado de ações.  
Parágrafo único. São órgãos de segurança civil:  
- Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA:  
- Coordenação de Bombeiros;  
- Polícia Rodoviária;  
- Guardas Florestais.  
Lei Complementar determinará as funções de cada um destes órgãos no Sistema de Segurança  
Civil e a forma de atuação dos Corpos de Bombeiros neste Sistema.  
Art. Os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e regulares simples, organizadas com  
base na hierarquia, disciplina, investidura militar e recrutamento de voluntários e suas  
reservas sob o comando dos Governadores de Estados, Distrito Federal e Territórios, com o  
objetivo de assegurar as ações emergenciais de defesa da vida útil, do patrimônio social e da  
produção e circulação bens e pessoas.  
Parágrafo único. O Corpo de Bombeiro são forças auxiliares das forças armadas e com elas  
atuam, quando chamadas, nas tarefas de salvamento e busca.  
Art. De acordo com Lei Complementar, os Corpos de Bombeiros constituem opção do Serviço  
Militar obrigatório e funcionário através da mobilização de reservas para as duas 
ações emergenciais.  
Art. As funções de segurança civil serão exercidas por órgãos civis das administrações da  
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, com exceção dos Corpos de Bombeiros. 
Justificativa 
O conceito de defesa civil tem evoluído muito nos últimos anos, exigindo crescente 
instrumentalização do Estado. O crescimento das cidades, a poluição industrial, os acidentes 
constantes na produção e circulação de produtos tóxicos, tudo isto tem levado a um fortalecimento 
das instituições voltadas à ações de caráter emergencial ao mesmo tempo em que, pelo maior relevo 
e preparo destas instituições, potencia-se a ação dos órgãos clássicos de preservação ambiental. 
Os corpos especializados no combate às descontinuidades da cadeia de vida e produção, que se 
tornaram decisivos instrumentos da comunidade numa etapa em que esta, pelos seus meios, já não 
conseguia enfrentá-los tornaram-se, também, pequenos e despreparados para enfrentar problemas 
como CHERNOBIL ou grandes acidentes envolvendo incêndios, produtos tóxicos e 
congestionamentos de circulação. 
Tudo leva a crer que os problemas de defesa civil tornaram-se tão complexos e grandes que exigem, 
novamente, intensa participação da comunidade nas suas tarefas e maior integração entre os 
agentes de prevenção - (órgãos ambientais) - repressão - (Polícia Rodoviária, Guardas Florestais) e 
combate (Bombeiros) aos problemas de defesa civil. 
Vários países de dimensão industrial similar ao Brasil já separaram as funções de defesa da vida das 
funções de segurança pública, tratando, inclusive de desmilitarizar os corpos de combate no campo 
da defesa civil. 
É tempo, pois, de dar um primeiro passo no sentido da constituição de uma nova mentalidade na 
preservação ambiental, ao mesmo tempo em que se institui o sistema de segurança civil da 
sociedade quanto ao modelo de integração de uma instituição militar no âmbito de uma secretaria 
civil, tomar-se-á, certamente, o modelo das secretarias de segurança pública, dirigidas por civil e 
integradas por várias instituições civis e que sempre conviveram bem com as Polícias Militares. 
 
   
   EMENDA:00119 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
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Texto:   
   SUBCOMISSÃO DA DEFESA DO ESTADO, DA SOCIEDADE E DE  
SUA SEGURANÇA - ART. 20  
Seja incluída a seguinte norma:  
Art. Ás Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e regulares, 
organizados com base na hierarquia, disciplina e investidura militar, forças auxiliares e reservas do 
Exército, sob a autoridade dos Governadores dos Estados membros, Territórios e do Distrito Federal, 
exercendo o poder de Polícia de Manutenção da Ordem Pública, inclusive nas rodovias e ferrovias 
federais no âmbito de suas respectivas jurisdições.  
§ 1o. As forças policiais exercem com exclusividade as atividades de policiamento ostensivo.  
§ 2o. Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa civil, segurança e perícia contra  
incêndios, busca e salvamento.  
§ 3o. A lei disporá sobre a estrutura básica e condições de convocação ou mobilização das Forças 
Policiais e Corpo de Bombeiros.  
§ 4o. As forças policiais e os corpos de bombeiros executarão a prestação do serviço militar em suas 
fileiras da forma a ser estabelecida pela lei. 
Justificativa 
A presente norma pretende permitir as Forças Policiais executarem em suas fileiras o SERVIÇO 
MILITAR em iguais condições com as Forças Armadas desde que lhe interessem em época futura.  
 
   
   EMENDA:00142 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda no.  
Nos termos do § 2o., do artigo 14, do Regimento da Assembleia Nacional Constituinte,  
inclua-se a seguinte Emenda Substitutiva, ao artigo 20 do Anteprojeto apresentado pelo Relator  
da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança.  
.................................  
Art. 20 - As Forças Policiais e os Corpos de bombeiros são instituições permanentes e regulares,  
auxiliares e reserva do Exército, destinadas à preservação de ordem pública, organizadas na forma  
da lei, com base na hierarquia, disciplina e investidura militar, exercendo o Poder de Polícia  
de Manutenção da Ordem Pública, mediante ações preventivas e repressivas, inclusive nas rodovias  
e ferrovias federais, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, Territórios e Distrito  
Federal, no âmbito de suas respectivas jurisdições. 
Justificativa 
Apresentamos emenda substitutiva, quando, na realidade, trata-se de pequena adição ao texto 
proposto pelo ilustre Relator, tentando das maior clareza ao artigo, sem, todavia, alterarem em 
profundidade sua natureza. Esperamos dessa forma, e estar contribuindo para o aperfeiçoamento da 
matéria. 
 
   
   EMENDA:00147 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de 
sua Segurança.  
- Suprima-se o artigo 22.  
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- Dê-se aos artigos 18, 19, 20 e 21 as seguintes redações:  
Art. 18 - A segurança pública e a ordem interna serão asseguradas aos cidadãos e a nação através 
da Guarda Nacional, da Polícia Federal e das Polícias Estaduais.  
Art. 19 - A Guarda Nacional, instituição permanente e regular, organizada com base na  
hierarquia, disciplina e investidura militares, sob a autoridade do Presidente da República terá  
suas atribuições e organização definidas em lei.  
Art. 20- A Polícia Federal exerce as atividades de polícia judiciária relacionadas com  
os delitos de competência da Justiça Federal, é auxiliar do Judiciário e do Ministério Público.  
Art. 21 - Em caso de guerra externa, as instituições referidas no artigo 19 poderão ser  
convocadas para servir sob o comando das Forças Armadas. 
Justificativa 
Não é próprio a matéria constitucional definir conceitos. Daí o artigo 19 e 20 merecem nova redação. 
A emenda prevê, também que aos Estados compete legislar e definir as atribuições de suas polícias. 
É necessário, também, criar-se em guarda nacional, de responsabilidade do Presidente da República, 
para cuidar de questões da ordem interna em todos o território nacional, onde se fizer necessário. A 
lei estruturará a organização da Guarda Nacional.  
 
   
   EMENDA:00162 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   MARCOS LIMA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 19, item III, do Anteprojeto da Subcomissão IV-b, "Da Defesa do Estado, da  
Sociedade, de sua Segurança", a seguinte redação:  
"Art. 19. A Polícia Federal, órgão competente, instituída por lei, é destinada a:  
..................................................  
III - exercer a polícia marítima, aérea, de fronteira e de minas;". 
Justificativa 
As atividades ligadas à exploração dos recursos minerais estão hoje no Brasil dramaticamente 
carentes da ação doo poder de polícia, inclusive da polícia judiciária, para garantir o exercício pacífico 
dos direitos outorgados a pessoas e empresas, bem como uma mesma área. 
Hoje há uma identificação sobre qual a pessoa de direito público interno competente par cumprir esse 
dever elementar para com a segurança dos direitos e a segurança pública.  
A Emenda pretende  trazer uma solução a essas graves situações, firmando a competência da polícia 
federal, o organismo mais recomendável para atuar nesse campo.  
 
   
   EMENDA:00166 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Art. 19 (IV - B)  
Sugere a suspensão do referido inciso IV 
Justificativa 
A ação do Estado deverá ser meramente de informação e esclarecimento ao público, quanto a 
natureza, o conteúdo e a propriedade de faixa etária no que se refere aos espetáculos de diversões 
e, de classificação por faixa etária e horário no concernente aos programas das empresas de 
telecomunicações. 
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Ficando essa atribuição a cargo de um CONSELHEIRO DE ÉTICA, vinculado ao Ministério da Cultura 
e integrado por representantes da sociedade civil organizada, conforme proposta de Subcomissão da 
educação, Cultura e Esportes.  
 
   
   EMENDA:00170 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se os artigos 18 e 22 do Anteprojeto da Subcomissão de Defesa do Estado, da 
Sociedade e de sua Segurança, pelo seguinte:  
"Art. 18 - A Segurança Pública será proporcionada através dos seguintes órgãos:  
I - Polícia Federal;  
II - Forças Policiais e Corpos de Bombeiros, integrados ou não;  
III- Polícias Judiciárias;  
IV - Guardas Municipais." 
"Art. 22 - As Guardas municipais, desarmadas e uniformizadas, sob autoridade dos respectivos  
prefeitos, destinam-se à vigilância do patrimônio municipal. 
Justificativa 
A emenda objetiva, em primeiro plano, evitar a definição, em texto constitucional, da expressão 
“segurança pública”, guardando a mesma coerência com o texto aprovado que evitou definir 
“segurança nacional”. 
Considerando que “omnis definitivo periculosa est” pretende-se evitar discussões futuras sobre o 
assunto, já que, ao descrever os órgãos encarregados da segurança pública (um dever do Estado e 
um direito do cidadão), há compreensão suficiente para o sistema que está sendo proposto.  
A emenda objetiva, ainda, descrever num mesmo inciso, as forças policiais e os Corpos de 
Bombeiros, atendendo para a realidade cultural de cada Unidade da Federação, que pode integrá-las 
ou não. No Rio de Janeiro e em Brasília, por exemplo, são autônomas.  
A emenda objetiva precisar e delimitar o papel das Guardas Municipais, para evitar que se 
transformem em instrumentos de coação ilegal ou de repressão política. 
  
   
   EMENDA:00174 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitui o artigo 23 do anteprojeto da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de  
sua Segurança pelo seguinte:  
Art. 23 - Os municípios com mais de 200.000 habitantes poderão criar e manter guarda municipal  
com a competência exclusiva de vigilância do patrimônio municipal. 
Justificativa 
A criação de guardas municipais deve ser restringir a municípios de maior porte, pois nas pequenas 
comunidades não há necessidade efetiva  de força policial adicional aos recursos policiais estaduais. 
Além disso, nessas comunidades os guardas podem ser instrumento de arbítrio e represado a serviço 
de grupos políticos, pois são sociedades ainda não suficientemente estruturadas e desenvolvidas. 
A competência dessas guardas municipais deverá ser restritamente definido no texto constitucional, 
para impedir eventuais abusos.  
 
   
   EMENDA:00189 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA  
Suprima-se o art. 22 do anteprojeto da Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de Sua 
Segurança. 
Justificativa 
Consideramos desnecessária a criação de Guardas Municipais, uma vez que a segurança pública é 
exercida pelas polícias civis estaduais. 
 
   
   EMENDA:00190 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA  
O Art. 21 do anteprojeto da Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança  
passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 21 A Polícia Civil, no cumprimento de funções judiciárias promoverão a investigação  
criminal, a apuração de ilícitos penais, o auxílio ao Ministério Público e o Poder Judiciário na  
aplicação do Direito Penal comum e a repressão criminal, sob a autoridade dos Governadores do  
Estado, dos Territórios e do Distrito Federal." 
Justificativa 
A formulação proposta nesta emenda precisa com mais clareza as atribuições da polícia civil, no 
cumprimento de funções judiciárias, evitando-se a confusão com uma Polícia Judiciária.  
 
   
   EMENDA:00191 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA  
Suprima-se o art. 20 do anteprojeto da Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de  
sua Segurança, renumerando-se os seguintes. 
Justificativa 
A formulação contida nesse artigo transforma as forças policiais e o Corpo de Bombeiros em forças 
auxiliares do Exército. Consideramos que tal formulação é antidemocrática e deve ser suprimida.  
 
   
   EMENDA:00192 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
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Texto:   
   EMENDA  
O art. 19 do anteprojeto da Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança  
passa a ter a seguinte redação:  
"art. 19 Compete à Polícia Federal:  
I executar os serviços de polícia marítima, aéreas e de fronteiras;  
II prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e o crime organizado cuja prática tenha repercussão 
interestadual;  
III controle e documentação de estrangeiros e expedição e passaportes. 
Justificativa 
Essa emenda visa precisar as atribuições da Polícia Federal, retirando-lhe o direito de agir contra os 
chamados crimes políticos e exercer a censura, atribuições incompatíveis com o Estado democrático.  
   
 
   EMENDA:00193 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA  
O art. 18 do anteprojeto da Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança  
passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 18 Compete aos Estados a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do  
patrimônio, através da Polícia Civil, subordinada ao Poder Executivo estadual.  
§ 1o. Os Estados poderão manter Polícia Militar, subordinada ao Poder Executivo estadual,  
para garantir a segurança pública, por meio de policiamento ostensivo, quando insuficientes os  
agentes da Polícia Civil." 
Justificativa 
A formulação apresentada nesta emenda atende às exigências de um ordem efetivamente 
democrática, considerando a segurança pública e a preservação da ordem pública, como forma de 
garantir a incolumidade das pessoas e do patrimônio.  
 
   
   EMENDA:00215 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 20 do anteprojeto elaborado pela Subcomissão de Defesa do Estado, da  
Sociedade e de sua Segurança, a seguinte redação:  
"§ 1o. As atividades de policiamento ostensivo, mediante ações preventivas e  
repressivas, são exercidas com exclusividade pelas Forças Policiais." 
Justificativa 
A emenda proposta tem por objetivo consagrar o princípio do “estrito cumprimento do dever legal”, 
embasamento jurídico indispensável ao exercício da função policial. 
A inserção da cláusula “MEDIANTE AÇÕES PREVENTIVAS E REPRESSIVAS” enfatiza o caráter 
dinâmico que deve possuir o policiamento ostensivo, estigmatizado a passividade de meros 
espectadores, postura não condizente com a responsabilidade atribuída às Forças Policiais de 
zelares pela preservação da ordem pública. 
Vinculado ao “caput” do artigo, distintamente das atribuições dos Corpos de Bombeiros, o parágrafo, 
com a redação proposta, não institucionaliza o uso indiscriminado da violência arbitraria ou as 
agressões físicas, pois conserva o princípio de que as Forças Policiais desempenham parcela da 
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Segurança Pública, protegendo inclusive a incolumidade das pessoas (art. 18), sempre voltadas para 
a preservação da ordem pública e com base nas determinações legais e na disciplina (art. 20).  
 
   
   EMENDA:00219 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   No anteprojeto da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, inclua-
se o seguinte parágrafo único ao art. 21.  
Art. 21. ....................................  
Parágrafo único. Nos Estados em que a polícia judiciária não estiver instituída e nos municípios  
e localidades onde ela não estiver presente ou seus meios forem insuficientes, cabe à força  
policial exercer em sua plenitude as atribuições definidas neste artigo. 
Justificativa 
Como em vários Estados-Membros, especialmente os de menor extensão territorial e os de menores 
recursos, não há instituída a polícia judiciária (Polícia Civil), não seria recomendável que se lhes 
impusesse obrigação de institui-la, onerando os já combalidos cofres públicos. Por outro lado, esses 
Estados já dispõe de força policial (Policia Militar) em todo o território. 
Da mesma forma, nos demais Estados, mesmo existindo a Polícia Civil, seus meios estão 
concentrados nas capitais e nas cidades maiores, no interior. Nas de pequeno e médio porte e única 
existente é a Polícia Militar, que já realiza as atividades de polícia judiciária através de seus 
componentes. Evita-se, assim, que se obrigue o Estado a mais dispêndios a fim de duplicar seus 
meios policiais nesses municípios.  
Releva notar que a salutar divisão de encargos entre polícia de manutenção da ordem pública e 
polícia judiciária é válida para os grandes centros mas desnecessária nas outras cidades. As policias 
militares contam com pelotões, destacamentos e subdestacamentos nos mais distantes rincões do 
País.  
 
   
   EMENDA:00222 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Seção da Segurança Pública:  
"Art. 20. As forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob as autoridades dos Governadores  
dos Estados membros, dos Territórios e do Distrito Federal, exercendo o Poder de Polícia de  
manutenção da Ordem Pública, inclusive nas rodovias e ferrovias federais no âmbito de suas  
respectivas jurisdições.  
§ 1o. As Forças Policiais exercem com exclusividade as atividades de policiamento ostensivo.  
§ 2o. Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa civil, segurança e perícias contra  
incêndios, busca e salvamento.  
§ 3o. A lei disporá sobre a estrutura básica e condições gerais de convocação ou mobilização  
das Forças Policiais e Corpos de Bombeiros.  
§ 4o. O Delegado de Polícia será eleito pelo voto popular. Podem ser eleitos os maiores de 21  
anos e não se exigirá filiação partidária. A lei regulamentará o sistema de atuação da Polícia,  
determinando que todos os integrantes da Polícia Civil devem obediência ao delegado eleito." 
Justificativa 
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A orquestração de uma pretensa violência urbana nada mais é do que a transposição, para os meios 
de comunicação social, de uma realidade. Hoje, podemos dizer que temos de defender o cidadão 
comum contra a violência institucionalizadas pelas classes dominantes. Por sinal, esta não é uma 
opção dos humilhados e ofendidos. Ela é de que um homem que não pode ser suspeito aos 
donatários do poder. Esta opinião de que devemos defender o cidadão contra a violência policial é do 
sociólogo e publicista Oliveira Viana e está em seu livro “Instituições Políticas Brasileiras”. E Oliveira 
Viana, ao que sabemos, sempre foi um pensador à direita, sendo mesmo apontado como um dos 
ideólogos do regime concentracionário de 1964. 
Desse jeito, acreditamos que a única solução para por fim a violência policial está na democratização 
de função policial. 
E democratizar quer dizer: fazer da função policial uma função a ser vigiada pela própria sociedade. 
O fim das torturas nas prisões de todos os milhares de municípios, com suas delegacias municipais, 
seccionais, regionais ou distritais, só poderá ser conseguido quando o próprio povo puder escolher 
pelo voto o delegado de polícia. Neste caso, a autoridade estará sob a permanente vigilância popular. 
A votação para delegado de polícia deverá ser processada em eleição separada da de prefeito, para 
permitir que, num prazo razoável de campanha eleitoral, os problemas de segurança – praticamente 
nas grandes concentrações urbanas (São Paulo, Rio, Recife, Belo Horizonte, Salvador), - sejam 
discutidos por toda a população interessada.  
 
   
   EMENDA:00232 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Acrescente-se à Seção V, da Segurança Pública, do Anteprojeto da Subcomissão da Defesa  
do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, como art. 23, o que segue:  
..................................................  
"Art. 23. - Junto ao Ministério do Exército haverá uma Superintendência Geral das Forças  
Policiais, destinada a promover a uniformidade e doutrina da formação profissional dos componentes  
das Forças Estaduais e a orientar o seu desenvolvimento ficando extinta a Inspetoria Geral  
das Polícias Militares.  
§ - A Superintendência Geral das Forças Policiais terá como superintendente um Oficial  
General do Exército, assessorado por Oficiais Combatentes das Forças Policiais, um de cada  
Corporação, designado pelo respectivo Governador de Estado". 
Justificativa 
A criação da Superintendência Geral das Forças Policiais, em substituição à Inspetoria Geral das 
Polícias Militares, proporcionará às Forças Policiais a obtenção de uma unidade de doutrina, quer no 
aspecto da formação, quer na função de polícia de manutenção da ordem pública, quer na eventual 
necessidade de atuação como força militar. O Estado Maior e o Assessoramento formados por 
policiais militares permitirá à Superintendência observar, pensar e agir com doutrina policial militar, ao 
contrário da IGPM que hoje preocupa-se basicamente com a participação das Polícias Militares na 
Defesa Interno, relegando a Segurança Pública a um plano secundário. 
 
   
   EMENDA:00233 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Sejam suprimidas do Artigo 21 do Anteprojeto da Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade 
e da sua Segurança as seguintes expressões:  
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"Anteriormente denominadas Polícias Civis Estaduais" e "repressão criminal"  
.................................................. 
Justificativa 
Desnecessário se faz a primeira expressão, haja visto que pela destinação estadual dada pelo Artigo 
21, é redundante tratar-se das antigas Policias Civis. 
Quanto à retirada da expressão “repressão criminal” existem dois aspectos a analisar: 

1. O termo “repressão” passou vulgarmente a ter significação pejorativa no selo da sociedade 
brasileira, face ao regime político autoritário reinante no País nas duas últimas décadas.  

2. O Relator da Subcomissão foi enfático nas conclusões do substitutivo em “eliminar as zonas 
cinzentas e fazer com que a ação de uma polícias seja complementada pela da outra, 
conforme os modernos estudos de polícia e o direito do Estado comparados”, entretanto, ao 
dizer no Art. 20, que as Forças Policiais são destinadas à preservação da ordem pública, 
dando no § 1° a exclusividade do policiamento ostensivo, o qual se executa através de ações 
preventivas e repressivas, e no Art. 21 prever a “repressão criminal”, a atividade ostensiva, 
para as Polícias Judiciárias, S Exa, data vênia, cai em contradição e inclui na Constituição 
uma “Zona Cinzenta”. 

O policiamento ostensivo, preventivo ou repressivo, deve por lógica ser executado pelas Forças 
Policiais, já aceitas pela sociedade para tal, sendo totalmente inadmissível que uma situação de 
fato, em plena rua, as mesmas se omitam diante da necessidade de reprimir algum delito criminal 
e chamem a Polícia Judiciária para tal.  
 

  
   EMENDA:00238 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso IV, do art. 19, do anteprojeto da Subcomissão da Defesa do Estado, da  
Sociedade e de sua segurança. 
Justificativa 
A ação do Estado deverá ser meramente de informação e esclarecimento ao público, quanto à 
natureza, o conteúdo e a propriedade da faixa etária no que se refere aos espetáculos de diversões e 
classificação por faixa etária e horário no concernente aos programas das empresas de 
telecomunicação. Ficando essa atribuição a cargo de um Conselho de Ética, vinculado ao Ministério 
da Cultura e integrado por representantes da sociedade cível organizada, conforme proposta da 
Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes.  
 
   
   EMENDA:00264 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
No texto do artigo 21, da Seção V, insira-se depois da palavra "exercendo", a expressão: com  
exclusividade.  
O texto final ficará:  
"...exercendo com exclusividade o poder de Polícia Judiciária..." 
Justificativa 
Evita-se dessa forma, que a Policia Civil acabe perdendo a função precípua de Polícia Judiciaria para 
as  Forças Policiais bem como para o Ministério Público que poderão usar a dubiedade do texto para 
desenvolver a trabalho de investigação e feitura no Inquérito Policial.  
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   EMENDA:00278 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seção - Da Segurança Pública  
Seja dada a seguinte redação ao artigo 19:  
Artigo... - À Polícia Federal, Polícia Judiciária da União, compete:  
I - Apurar as infrações penais prejudicais aos serviços federais e interesses jurídicos da união.  
II - Reprimir o crime organizado. Cuja prática tenha repercussão interestadual.  
III - Exercer a Polícia Marítima. aérea e de fronteiras.  
IV - Executar o policiamento ostensivo nas rodovias federais. 
Justificativa 
Não convém envolver a Policia Federal com qualquer ação que se destine ao controle político. 
O mesmo deve ser observado com a censura, que não poder ser tratada como se fosse caso de 
polícia. 
A censura, que há de ser classificatória, deve preservar a liberdade de expressão dando maior ao 
interessado de apenas conhecer o que preenche a sua conveniência ou os seus valores. 
A Policia Rodoviária Federal deve integrar a Policia Federal, mormente considerando, dentro outras, 
a atuação do crime organizado.  
 
   
   EMENDA:00279 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seção - Da Segurança Pública  
Seja dada a seguinte redação ao artigo 18.  
Artigo... - A Segurança Pública é a proteção que o estado proporciona à sociedade para  
assegurar a manutenção da lei e da ordem e incolumidade pública, através dos seguinte órgãos:  
I - Polícia Federal  
II - Forças Policiais  
III - Corpos de Bombeiros  
IV - Guardas Municipais 
Justificativa 
É fundamental que se faça referência à incolumidade, tendo em vista as atividades dos corpos de 
Bombeiros no respeitante à defesa civil. 
A manutenção da Lei é dever das Forças Policiais e, observadas as atribuições específicas, também 
das guardas municipais.  
 
   
   EMENDA:00282 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seção - Da Segurança Pública  
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Seja dada a seguinte redação ao artigo 20:  
Artigo... - As unidades da federação organizarão a sua política e o seu Corpo de  
Bombeiros, na forma da lei, com base na hierarquia e na disciplina.  
Parágrafo 1o. - A Polícia Estadual. No exercício do poder de polícia, destina-se à  
manutenção da lei e da ordem pública, através do policiamento ostensivo, da apuração das infrações  
penais e dos procedimentos judiciários correlatos.  
Parágrafo 2o. - O Corpo de Bombeiros Estadual destina-se às atividades de defesa civil,  
planejando, fiscalizando e executando.  
Parágrafo 3o. - A lei disporá sobre as condições gerais de convocação ou mobilização das  
forças policiais e corpos de bombeiros nos casos de guerra ou estado de sítio. 
Justificativa 
Torna-se urgente, considerado as exigências da segurança pública, a unificação das Policias 
Estaduais. 
As divergências e a descontinuidade da ação policial, hoje verificadas nas unidades da federação, 
devem ser encerradas. 
Precisamos de um novo modelo de política, pois o crime, especialmente o crime organizado, está a 
exigir uma efetiva resposta do Estado.  
Não há qualquer razão para a referência “Militar”, posto que nem mesmo para as forças armadas há 
tal especificação. 
Conservar as Forças Policiais como auxiliares e reservas do exército é um atraso, é em 
consequência, seja suprimido o artigo 21.  
 
   
   EMENDA:00288 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Texto  
Acrescente-se ao art. 18 do anteprojeto da Subcomissão IV-B inciso VI; suprima-se o inciso IV  
do art. 19 e acrescente-se o art. 23. nos seguintes termos:  
Art. 18. ....................................  
VI - Conselho Nacional de Classificação de Diversões Públicas:  
Art. 19. ....................................  
I. ..........................................  
II. ........................................  
III. ........................................  
IV. - suprima-se  
V - remunere-se  
Art. 23 - Ao Conselho Nacional de Classificação e Diversões Públicas compete exercer a 
classificação e controle de Diversões Públicas em todo território nacional conforme dispuser a lei. 
Justificativa 
Pretende-se com esta emenda desvincular a Classificação e o Controle de Diversões Públicas da 
esfera da Policia Federal, mantendo-a vinculada à Segurança Pública. Com esta medida, estaremos 
delegando aos diversos segmentos da sociedade envolvidos na questão, a função classificatória de 
diversões públicas no que concerne ao contexto político e sócio cultural da realidade brasileira.  
 
   
   EMENDA:00294 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
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Texto:   
   Suprima-se o inciso IV do artigo 19 do anteprojeto da Subcomissão de Defesa de Estado, 
da Sociedade e de sua Segurança. 
Justificativa 
Procura o referido dispositivo definir como função da Polícia Federal e classificação e o controle de 
diversões públicas. Tal ideia, primeiramente, contraria o interesse e as funções da própria Polícia 
Federal. Segundo, vão contra a tendência a retirar do ato classificatório de espetáculo e diversões 
públicas o caráter policial, resquício da censura recentemente imposta ao País. A Constituinte, em 
outras Comissões, já trata da matéria em sua forma mais pertinente: protegendo o menor, a família e 
a sociedade pela classificação dos espetáculos por atividades instituições, públicas e comunitária, 
entre outras, da área da Educação e da Psicologia.  
 
   
   EMENDA:00313 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOSÉ FREIRE (PMDB/GO) 
Texto:   
   Inclua-se a seguinte expressão:  
"Mediante Ações Preventivas e Repressivas" ao artigo 20 do Capítulo I, seção V, do relatório da  
Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, que passaria a ter a seguinte  
redação:  
"Art. 20 - As forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e regulares  
destinadas à preservação da ordem pública, organizadas pela lei, com base na hierarquia,  
disciplina e investidura militares, exercendo o poder de Polícia de Manutenção da Ordem Pública,  
Mediante Ações Preventivas e Repressivas, inclusive nas rodovias e ferrovias federais,  
forças auxiliares e reserva do Exército, sob a autoridade dos Governadores de Estados Membros,  
Territórios e Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas jurisdições". 
Justificativa 
O anteprojeto, conteúdo do relatório da Subcomissão, fixou a destinação reservada às Forças 
Policiais dos Estados Membros, Territórios e do Distrito Federal.  
 
   
   EMENDA:00324 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Anteprojeto da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de  
sua Segurança.  
Art. 20 - Compete aos Estados membros a segurança das pessoas, a preservação dos  
patrimônios públicos e privados e a manutenção da ordem pública em seus territórios.  
§ 1o. - Os Estados contarão para as suas atividades inerentes à segurança pública, com a  
Polícia Judiciária, com a Força Policial e com o Corpo de Bombeiros.  
§ 2o. - As Polícias Judiciárias se incumbirão das investigações criminais, da apuração de  
ilícitos penais, das ações preventivas de repressão ao crime comum e das atividades,  
juntamente com o Poder Judiciário e com o Ministério Público, para a aplicação do Direito  
Penal Comum.  
§ 3o. As Forças Policiais terão como atribuições, a vigilância ostensiva e preventiva,  
objetivando a segurança física das pessoas e a preservação dos patrimônios públicos e privados,  
as ações repressivas contra os infratores das leis e a manutenção da ordem pública.  
§ 4o. Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa civil, segurança contra incêndios,  
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busca e salvamento e perícia de incêndios.  
§ 5o. - A lei disporá sobre a estrutura básica e condições gerais de convocação ou  
mobilização das Forças Policiais e Corpos de Bombeiros. 
Justificativa 
O texto no Anteprojeto não define bem as atribuições das Forças Policiais e das Polícias Judiciárias.  
A manutenção do texto anterior irá permitir uma série de omissões por parte dos órgãos acima 
citados.  
 
   
   EMENDA:00341 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   RONALDO CEZAR COELHO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao artigo 21 do Anteprojeto da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e 
de sua Segurança:  
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao artigo 21:  
"Parágrafo Único - Aplicam-se à Polícia Civil do Distrito Federal as normas gerais relativas a  
disciplina, deveres, direitos e prerrogativas da Polícia Federal." 
Justificativa 
É fato inconcusso a aplicabilidade aos servidores civis do Distrito Federal do Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União e leis que o completam. 
Nesse sentido, às vésperas da inauguração da Nova Capital do Brasil, a Lei n° 3.751, de 13 de abril 
de 1960, que dispõe sobre a organização administrativa, isto é, a Lei Orgânica do atual Distrito 
Federal, estabeleceu no artigo 30: 
“Art. 30 – Aplicam-se aos servidores do Distrito Federal, enquanto não tiveram o seu estatuto próprio, 
o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União e as leis que o complementam.” 
Esta é a situação atual. 
Por isso mesmo é que, não podendo apartar-se desse contexto; o legislador de 1965, ao editar a Lei 
n° 4.878, de 02 de dezembro de 1965 – Estatuto dos Policiais Civis – deixou claro, na própria ementa, 
o universo de relações funcionais que pretendia disciplinar, eis que dispõe a mesma sobre o regime 
jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal.  
Ora, como o próprio nome indica, de modo induvidoso, esta parte do Território Nacional não é 
município, não é Estado, é Distrito e Distrito Federal.  
Conforme já afirmou o gênio do Ministro Osvaldo Trigueiro, em sua obra “Direito Constitucional 
Estadual, instituído para servir como capital, é uma criação artificial, como dependência administrativa 
da União, integrante sujeito à jurisdição dela. “Sem dúvida, o Distrito Federal é uma área encravada 
no Território Nacional, mas é uma área excluída de jurisdição estadual e submetida por inteiro à 
autoridade Federal.  
Por tal razão, em que pese, no futuro, vir o DF a ser dotado de Assembleia Legislativa à semelhança 
dos Estados, os seus servidores continuarão a perceber sua remuneração oriunda de verba da 
União, tal qual os servidores públicos federais.  
Consequentemente, os funcionários policiais civis do DF, possuem carreira, remuneração, regime 
jurídico, carga de trabalho (200 horas semanais, no mínimo), deveres e direitos iguais ao da Polícia 
Federal, desde a separação orgânica das duas instituições – que nasceram ao mesmo embrião -, não 
poderão apartar-se desse vinculo histórico e salutar, justificando-se, pois, a inclusão do parágrafo ora 
proposto, ainda que tenha a ser editado estatuto específico para a Polícia Civil do Distrito Federal.  
 
   
   EMENDA:00342 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
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Autor:   
   RONALDO CEZAR COELHO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Artigo 21 do Anteprojeto da Subcomissão de Defesa do Estado, da  
Sociedade e de sua Segurança.  
Dê-se ao artigo 21 do Anteprojeto a seguinte redação:  
Art. 21. As Polícias Civis são instituições permanentes, organizadas pela lei, dirigidas por  
Delegados de Polícia de Carreira, destinadas, com exclusividade, ressalvada a competência da 
União, a proceder à apuração das infrações penais, à repressão criminal e ao auxílio da função  
jurisdicional na aplicação do Direito Penal Comum, exercendo os poderes de polícia judiciária e  
administrativa nos limites de suas circunscrições, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, 
dos Territórios e do Distrito Federal. 
Justificativa 
A expressão “POLICIAS JUDICIÁRIAS” escolhida pelo ilustre Relator, data vênia, é restritiva, não 
abrange das demais atribuições desse poder do Estado, daí por que, atendendo aos inúmeros 
reclamos da classe policial civil, justifica-se plenamente a manutenção do atual nome do órgão: 
POLÍCIA CIVIL. 
Ao atribuir, com bastante propriedade, a competência exclusiva da Polícia Militar (ou das “Forças 
Policiais” – como preferiu o douto constituinte-Relator) de exercer o policiamento extensivo, dispôs 
Sua Excelência a definir, com clareza, as atribuições das duas organizações policiais (militar e civil). 
Porém, como admitiu durante Sessão de votação do anteprojeto (vide anais), por razões que ele 
desconhecia naquele momento e somente percebidas durante a referida sessão, deixou de constar a 
“EXCLUSIVIDADE” das funções de polícia judiciária, ressalvando-se, obviamente, a competência da 
União de atribuir-se a outras organizações, que exercem o poder de polícia administrativa, a função 
de apurar ilícitos penais e reprimir o crime, como é o caso da POLÍCIA FEDERAL e dos funcionários 
das repartições florestais (v. Código Florestal). Desse modo, é imperioso fazer constar no texto a 
citada exclusividade da função de polícia judiciária atribuída à POLÍCIA CIVIL, tal qual se faz inserir 
no § 1º do artigo 20, com relação à POLÍCIA MILITAR (ou Forças Policiais).  
É necessária, ainda, a atribuição do poder de polícia administrativa à POLÍCIA CIVIL, excluindo-se 
por óbvio, a atividade de policiamento ostensivo exercida pela Polícia Militar ou Forças Policiais, em 
virtudes ilegais de jogos, exploração da crueldade pública (quiromancia), diversões públicas, casas 
(suspeitas) de prostituição, clubes, cabarés, boates, exposições, festivais, atividades que possam 
revelar-se atentatórias à moralidade pública (polícia de costumes) e à corrupção de menores; 
controle, registro, vigilância sobre confecção, circulação, venda de armas, munições, explosivos e 
assemelhados; identificação civil; controle e autorização para porte de arma, etc.  
Justifica-se plenamente manter a “REPRESSÃO CRIMINAL”, com muito acerto incluída pelo Relator 
no artigo 21. Trata-se de expressão técnico-jurídica, significando a ação de reprimir, coibir, proibir  por 
meios policiais ou judiciais. Por exemplo: repressão do jogo de azar, do contrabando, do lenocínio, 
etc. (conf. PEDRO NINES, in Dicionário de Tecnologia Jurídica); refere-se, ainda, ao dever de policial 
de enfrentar, em defesa da Sociedade, as ações criminosas, mesmo com o risco da própria vida; é a 
procura dos indivíduos foragidos, visando a sua captura para o cumprimento das penas impostas pela 
Justiça; é a triagem de pessoas em locais suspeitos, antros de crimes, com o escopo de descobrir a 
posse de drogas ou armas proibidas, exercendo a Polícia Civil, nesse caso, ações preventivo-
repressivas, atividades que não podem ser confundidas com o policiamento ostensivo, próprio das 
Policias Militares.  
Finalmente, o texto ora proposto elimina a redundância encontrada no art. 21 do anteprojeto, porque 
“investigação criminal” e “apuração de ilícitos penais” significam a mesma coisa.  
 
   
   EMENDA:00343 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   "Aditiva"  
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Seção V  
Art. 21. As Polícias Judiciárias, anteriormente denominadas Polícias Civis  
Estaduais, são instituições permanentes, organizadas pela lei e destinadas, ressalvada a  
competência da União, a exercer, com exclusividade, a investigação criminal, a apuração  
de ilícitos penais, a repressão criminal e ao auxílio da função jurisdicional na aplicação do  
Direito Penal Comum, exercendo o Poder de Polícia Judiciária, nos limites de sua circunscrição, sob  
a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal. 
Justificativa 
A emenda aditiva, com exclusividade, ao texto visa garantir a unidade do Sistema de Policia Civil que 
desde os tempos imemoriais vem sendo exercido pelo complexo da Polícia Civil, dentro da 
multiplicidade e heterogeneidade de funções.  
A forma exclusiva é uma garantia para o funcionamento do sistema.  
 
   
   EMENDA:00365 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso IV do artigo 19, que atribui à polícia Federal competência para exercer  
a censura de diversões públicas. 
Justificativa 
Defendemos o fim da censura política e pugnamos pela censura meramente classificatória, destinada 
apenas a menores para diversões e espetáculos públicos, que deverá ser exercida por um Conselho 
de Censura, vinculado ao Ministério da Cultura, preferencialmente.  
 
   
   EMENDA:00373 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
Texto:   
   - Acrescente-se ao art. 18, do Anteprojeto da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e 
de sua Segurança, o inciso VI.  
"Inciso VI - Polícia do Tesouro"  
- Acrescente-se, ao Anteprojeto da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de  
sua Segurança, o art. 23.  
Art. 23. A Polícia do Tesouro compete, de forma privativa e em todo o território nacional:  
I - apoiar os serviços de auditoria fiscal;  
II - prevenir e reprimir a entrada e a saída clandestina ou fraudulenta de produtos estrangeiros  
e nacionais, bem assim a transferência irregular de valores para fora do País; e  
III - apurar os crimes contra a ordem tributária e financeira." 
Justificativa 

1. A experiência tem demonstrado que o combate eficaz das práticas fraudulentas contra os 
interesses da Fazenda Nacional requer um comando integrado da ação repressora.  

2. A Secretaria da Receita Federal, órgão do Ministério da Fazenda, no interesse da 
administração Pública, requer maior agilidade no desempenho do combate às fraude e ilícitos 
fiscais, o que poderia ser alcançado com a criação, na estrutura do Ministério da Fazenda, da 
POLÍCIA DO TESOURO, a exemplo do que ocorre em países de porte significativo, como os 
EE.UU. da América, República Federal da Alemanha e outros.  

3. Os atentados contra o que se poderia denominar “estrutura social e tributária do Estado”, 
podem concretizar-se sob a forma de ilícitos fiscais, objeto do Direito Tributário, ou revestir-se 
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da tipificação descrita no artigo 334, do Código Penal vigente. O combate a essas duas 
maneiras de lesar a sociedade deve ser conduzido mediante ação uniforme, proveniente de 
comando único.  

 
   
   EMENDA:00374 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
Texto:   
   PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ART. 19 - INCISO II  
II - Prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas afins, respeitada a competência da 
autoridade aduaneira. 
Justificativa 
A inclusão da expressão “...respeitada à competência da autoridade aduaneira” tem como objetivo 
compatibilizar dispositivo da nova constituição com disciplinamento inserido na ordem jurídica 
vigente.  
O Decreto n° 85.110, de 02/09/80, que “Institui o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e 
Repressão de Entorpecentes e dá outras providencias” em cumprimento ao que dispõe o art. 3° da 
Lei n° 6.368, de 21/10/76, atribui ao Ministério da Fazenda a Fiscalização do tráfico de entorpecentes 
nas fronteiras, postos e aeroportos, em virtude da competência detida pelo referido órgão para 
exercer o controle das atividades aduaneiras. 
Esta proposição visa, também, a prevenir a instalação de litígios sobre limites de competência das 
autoridades eventualmente envolvidas.  
 
   
   EMENDA:00412 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Artigo 19, e seus incisos; Artigo 20 e seus parágrafos e Artigo 21,  
suprimindo o Artigo 23 da Seção V do Anteprojeto da Subcomissão da Defesa do Estado, da 
Sociedade e de sua Segurança:  
Art. 19 - A Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União destinada:  
I - apurar as infrações penais contra a ordem social e econômica, particularmente aquelas  
prejudiciais aos serviços federais e interesses jurídicos da União;  
II - apurar e reprimir o crime organizado, cuja prática tenha repercussão interestadual e  
internacional;  
III - executar os serviços da Polícia Marítima, Aérea e de Fronteira, Rodovias Federais  
e Estradas de Ferro.  
Art. 20 - As Forças Policiais e os Corpos de bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, organizadas com base na hierarquia, disciplina e investidura militar, forças  
auxiliares e reservas do Exército, em caso de guerra ou agressão estrangeira, sob a autoridade  
dos Governadores dos Estados membros, dos Territórios e do Distrito Federal, exercendo o  
Poder de Polícia de manutenção da ordem Pública, força auxiliar da Polícia Judiciária, de suas  
respectivas jurisdições.  
§ 1o. - As Forças Policiais exercem as atividades do policiamento ostensivo.  
§ 2o. - Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de Defesa civil, segurança e perícias contra  
incêndios, busca e salvamento.  
§ 3o. - A lei disporá sobre a estrutura básica e condições gerais de convocação ou  
mobilização das Forças Policiais e Corpos de Bombeiros.  
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Art. 21 - As Polícias Judiciárias são instituídas e destinadas a investigação criminal,  
à apuração de ilícitos penais, ao auxílio do Ministério Público e Poder Judiciário na aplicação  
do Direito Penal comum e na repressão criminal, exercendo o poder de polícia judiciária, sob a  
autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal.  
Parágrafo único - Compete à Polícia Judiciária apurar infrações penais contra a  
economia popular. 
Justificativa 
As emendas sugeridas visam conciliar a missão dos órgãos policiais com os objetivos de proteção da 
sociedade, de manutenção da ordem pública. 
A censura não é tarefa a ser exercida pela Polícia Federal que tem missão mais importante a exercer.  
 
   
   EMENDA:00436 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Acrescente-se, como § único e alíneas ao artigo 22 do projeto da Subcomissão de Defesa do  
Estado, da Sociedade e de sua Segurança, o que se segue:  
§ único - É facultada a criação de Força Pública Municipal mista, destinada a auxiliar no  
combate ao crime e no serviço de trânsito, e a dar assistência em geral.  
a) - o efetivo será fixado em lei municipal.  
b) - A F.P.M. se manterá com recursos do Tesouro do Município, e adotará organização e  
disciplina militares.  
c) - Se solicitado por autoridade competente, o comando poderá autorizar a F.P.M. a acudir outros  
Municípios em suas necessidades de emergência.  
d) - Em caso de subversão da ordem e de comoção intestina, a F.P.M. poderá ser convocada  
como força auxiliar do Exército Brasileiro. 
Justificativa 
Têm aumentado assustadoramente os índices de criminalidade nos grandes centros urbanos. O 
crime aperfeiçoa a sua organização e o seu poder de fogo, ao mesmo tempo que recorre a métodos 
cada vez mais audaciosos e mais brutais. Ninguém se sente seguro na rua, no local de trabalho ou 
no recesso do lar. Todos temem que o bandido apareça a qualquer momento.  
O sistema policial se mostra carente de elementos humanos e de equipamento moderno. Supera-se 
no esforço de combater o crime, mas reconhece as suas deficiências e o seu malogro. 
Ensejar a criação de F.P.M., de ação multivariada é refrear, em parte, surto de criminalidade, é 
contribuir para o desafogo do trânsito citadino, é dispor de valioso auxílio em caso de acidentes 
graves ou de calamidade pública, é restaurar a confiança da sociedade nos poderes constituídos.  
 
   
   EMENDA:00443 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA AO ART. 22, DO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DE DEFESA DO 
ESTADO, DA SOCIEDADE E DE SUA SEGURANÇA.  
Art.22 - As Guardas Municipais, sob a autoridade do Prefeito Municipal compete a  
vigilância do patrimônio municipal, "podendo, também ser requisitadas por Governos Estaduais ou  
Federal sempre que fizer necessária sua cooperação." 
Justificativa 
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Não há porque limitar a ação das Guardas Municipais que a constituição permitirá que sejam 
mantidas, às existentes ou que venham ser criadas. 
O que se vê em todo o País é a existência de valiosas Guardas Municipais, defendendo não apenas 
o patrimônio dos municípios, mas também exercendo funções outras, de um policiamento preventivo 
e até repressivo, zelando igualmente pelo patrimônio particular. 
Apenas e tão somente, para se ter um efetivo controle dessas Guardas Municipais, quando 
concorrem com a polícia nesse policiamento mais amplo, evidente que haja da parte dos Governos 
Federal ou Estadual a sua requisição, ou em outras palavras a sua autorização para que atuem 
colaborando na missão fundamental do Estado e da Federação de garantir a segurança e 
tranquilidade públicas. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00066 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 43 do Substitutivo pelo seguinte:  
Art. 43 - Lei estadual poderá autorizar a criação e regular o funcionamento de Guardas  
Municipais, em municípios de mais de cem mil habitantes, sob a autoridade do Prefeito  
Municipal, com o objetivo de realizar a vigilância do patrimônio municipal. 
Justificativa 
A redação do substitutivo é um avanço positivo em relação ao relatório da subcomissão. 
Deve-se no entanto, já no texto constitucional, limitar seus competência.  
 
   
   EMENDA:00067 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 41 do substitutivo pelo seguinte:  
Art. 41 - As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes, destinadas  
à manutenção da segurança e da ordem pública nos Estados, Distrito Federal e Territórios,  
organizadas pela lei, com base na hierarquia, disciplina e investidura militares, sendo  
subordinadas aos respectivos Governadores e consideradas como forças auxiliares e reservas do  
Exército. 
Justificativa 
A presente emenda pretende em primeiro lugar assegurar ao dispositivo uma redação mais 
estruturada e mais precisa, dispensando tudo o que é indispensável ao texto constitucional. 
Em segundo lugar, procura-se corrigir uma distorção que permeia o sentido da redação, quando limita 
a subordinação das Forças Policiais aos Governantes ao momento em que atuam como instituições 
destinadas à preservação da ordem pública. As forças Policiais são essencialmente órgãos 
destinados à segurança e à ordem interna, para isso são organizadas, treinadas e equipadas. A 
exceção especialíssima é a hipótese de uma mobilização pelas Forças Armadas. Nesse momento, na 
forma da lei própria, o comando passará para o Exército.  
No contexto constitucional, para realçar a autonomia dos Estados e a função precípua dessas Forças, 
é preciso afirmar a sua subordinação aos Governadores, como princípio geral.   



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 71  

 

 
   
   EMENDA:00072 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao inciso I; do artigo 40, do Substitutivo do Relator.  
Art. 40. ....................................  
I - Apurar exclusivamente infrações cometidas contra os interesses da União Federal. 
Justificativa 
Da mesma forma como a Constituição fixa os limites de intervenção das Forças Armadas nos 
acontecimentos verificados em território nacional, entendemos que o texto constitucional em 
elaboração deve definir com precisão e clareza, os casos em que se possa das a atuação da Policia 
Federal. 
A verdade é que os tempos de arbítrio das últimas décadas deixaram sequelas que precisam ser 
extirpadas da vida nacional, entre as quais está, no nosso entender, o desvirtuamento das finalidades 
e da destinação ou a investigar crimes que, sem dúvida, são de competência das Polícias Civis, 
Estaduais ou Municipais. 
Enuncia bem o ditado popular que “o uso do cachimbo faz a boca torta”, e assim a sociedade, sem 
sentir, acaba aceitando situações policialescas inadmissíveis quando se pretende viver em um 
Estado democrático de direito, em que não é proibido, é permitido. 
Entendemos, por isso, que, a não ser nos casos em que esteja presente, de forma inequívoca, o 
interesse da União Federal, que devem ter a sua imagem preservada e só sejam acionados para 
atuar em casos de relevante interesse nacional.  
   
 
   EMENDA:00075 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   RONALDO CEZAR COELHO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Substitua-se a expressão "Polícia Judiciária" por "Polícia Civil" no inciso IV do  
Artigo 39 do substitutivo da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das  
Instituições.  
Ar. ..............................  
I - ................................  
II - ..............................  
III - .............................  
IV - Polícia Civil ...  
V - .............................. 
Justificativa 
A denominação Polícia Civil é tradicional no Brasil desde o período imperial e representa com 
absoluta exatidão a característica universal da instituição policial. 
Todos os países desenvolvidos, qualquer que seja sua ideologia política, mantêm o caráter civil de 
suas organizações policiais.  
Ademais, a expressão “Policia Civil” enfeixa no Brasil todas as atividades a ela pertinentes quer no 
tocante as elevadas atribuições de auxiliar da função jurisdicional do Estado na aplicação do ilícito 
penal, ao executar seu trabalho de polícia judiciária, quer no desempenho de seus serviços 
administrativos ao registrar e licenciar veículos, expedir células de identidade, habilitar os condutores 
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de veículos, expedir os atestados de residência, de antecedentes criminais, de vida, de pobreza e os 
alvarás de posse e porte de armas, dos produtos controlados, etc. 
É portanto, além de denominação consagrada no tempo e em nossa história a única que abrange a 
totalidade das atribuições e funções da polícia Civil.  
 
   
   EMENDA:00076 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   RONALDO CEZAR COELHO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa do "caput" do artigo 42 do anteprojeto da comissão da organização  
eleitoral, partidária e garantia das instituições.  
Dê-se ao "caput" do artigo 42 do anteprojeto a seguinte redação:  
Art. 42 - As Polícias Civis são instituições permanentes, organizadas por lei, dirigidas por  
Delegados de Polícia de carreira, destinadas, ressalvada a competência da União, a proceder, com  
exclusividade, a apuração de ilícitos penais, a repressão criminal, e auxiliar a função  
jurisdicional na aplicação do Direito Penal comum, exercendo os poderes de Polícia Judiciária e  
Administrativa, nos limites de suas circunscrições sob a autoridade dos Governadores dos Estados, 
dos Territórios e do Distrito Federal. 
Justificativa 
A expressão “POLICIAS JUDICIÁRIAS” escolhida pelo ilustre Relator, data vênia, é restritiva, não 
abrange das demais atribuições desse poder do Estado, daí por que, atendendo aos inúmeros 
reclamos da classe policial civil, justifica-se plenamente a manutenção do atual nome do órgão: 
POLÍCIA CIVIL. 
Ao atribuir, com bastante propriedade, a competência exclusiva da Polícia Militar (ou das “Forças 
Policiais” – como preferiu o douto constituinte-Relator) de exercer o policiamento extensivo, dispôs 
Sua Excelência a definir, com clareza, as atribuições das duas organizações policiais (militar e civil). 
Porém, como admitiu durante Sessão de votação do anteprojeto (vede anais), por razões que ele 
desconhecia naquele momento e somente percebidas durante a referida sessão, deixou de constar a 
“EXCLUSIVIDADE” das funções de polícia judiciária, ressalvando-se, obviamente, a competência da 
União de atribuir-se a outras organizações, que exercem o poder de polícia administrativa, a função 
de apurar ilícitos penais e reprimir o crime, como é o caso da POLÍCIA FEDERAL e dos funcionários 
das repartições florestais (v. Código Florestal). Desse modo, é imperioso fazer constar no texto a 
citada exclusividade da função de polícia judiciária atribuída à POLÍCIA CIVIL, tal qual se faz inserir 
no § 1º do artigo 20, com relação à POLÍCIA MILITAR (ou Forças Policiais).  
É necessária, ainda, a atribuição do poder de polícia administrativa à POLÍCIA CIVIL, excluindo-se 
por óbvio, a atividade de policiamento ostensivo exercida pela Polícia Militar ou Forças Policiais, em 
virtudes de caber à POLÍCIA CIVIL o exercício de ações nitidamente de controle e prevenção, tais 
como: a vigilância sobre as atividades ilegais de jogos, exploração da credulidade pública 
(quiromancia), diversões públicas, casas (suspeitas) de prostituição, clubes, cabarés, boates, 
exposições, festivais, atividades que possam revelar-se atentatórias à moralidade pública (polícia de 
costumes) e à corrupção de menores; controle, registro, vigilância sobre confecção, circulação, venda 
de armas, munições, explosivos e assemelhados; identificação civil; controle e autorização para porte 
de arma, etc.  
Inclui-se o exercício dos poderes de polícia administrativa, inerentes que são às atribuições normais 
de Delegado de Polícia, também quando processa a identificação civil e criminal, registra e licencia 
veículos, habilita condutores de veículos, expede atestados de antecedentes, de residência, de 
pobreza, de vida, alvarás para produtos controlados e faz o controle de atividade de oficinas de 
desmonte de veículos.  
 
   
   EMENDA:00091 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seja dada ao Artigo 41 a seguinte redação:  
Artigo 41 - As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, comandadas por oficiais do último posto das respectivas Corporações, organizados pela 
lei com base na hierarquia e disciplina exercendo o poder de Polícia de manutenção da ordem 
pública e prevenção criminal, inclusive nas rodovias e ferrovias federais; são forças auxiliares e de  
reserva do Exército nas funções constitucionais destes, enquanto instituições destinadas à  
preservação da ordem pública, permanecem sob a autoridade dos Governadores dos Estados 
Membros, Territórios e Distritos Federais: 
Justificativa 
As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros exigem, para o preenchimento do cargo de 
Comandante Geral, de profissionais oriundos dos seus quadros. 
É uma aspiração e uma forte reivindicação da oficialidade. 
Outro ponto importante consiste em fazer expressa referência à prevenção criminal, posto que 
convém completar o sistema com a Polícia de repressão criminal, já prevista. 
 
   
   EMENDA:00092 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seja dada ao Parágrafo 3o, do Artigo 41, a seguinte redação:  
§ 3o. - Os Municípios poderão criar serviços de voluntários para prevenção e combate a incêndios, 
bem como outras atividades relativas à Defesa Civil, sob supervisão, controle e organização do Corpo 
de Bombeiros. 
Justificativa 
A profissão de Bombeiro exige preparo efetivo e continuado, além da integração entre os diversos 
setores que se destinam às atividades de prevenção e combate à incêndio e outros ligados à Defesa 
Civil.  
Preenche, portanto, à melhor conveniência que os Municípios, objetivando auxiliar e as integrar às 
atividade de Defesa Civil, tenham um plano próprio de Defesa Civil, que conte com a participação 
voluntária dos Municípios. 
Entretanto, convém preservar a atividade profissional aos Corpos de Bombeiros Estaduais, de modo 
a possibilitar uma ação integrada e eficiente, ficando os Municípios com recursos para atividades 
menos onerosas, ou dirigindo os seus recursos para atividades não supridas pelo Estado.  
 
   
   EMENDA:00097 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo da Comissão Eleitoral, Partidária e Garantias das Instituições.  
Ao art. 41 acrescentar:  
"não podendo seus postos ou graduações ter remuneração superior à fixada para os postos e  
graduações correspondentes no Exército". 
Justificativa 
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O Nobre Relator Deputado Prisco Viana não consagrou o que se contem no § 4º da Constituição 
vigente, enquanto limita a remuneração dos Policiais Militares, integrantes, hoje, das Forças Policiais 
e dos Corpos de Bombeiros. A regra constitucional é absolutamente indispensável para 
uniformização do teto, em nível de vencimentos e proventos. 
A prática demonstra a indeclinável necessidade de medida legal que obrigue o ajustamento. 
 
   
   EMENDA:00113 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 42, Seção V, do Substitutivo do Relator.  
Art. 42. A Polícia judiciária, instituição permanente organizada em lei, destina-se a  
auxiliar o Poder Judiciário e o Ministério Público na apuração de ilícitos penais, através da  
investigação e repressão criminal, sob a autoridade do Governador do Estado, dos  
Territórios e do Distrito Federal. 
Justificativa 
A redação dada ao dispositivo visa a ajustar o conceito de polícia judiciária ao seu efetivo como órgão 
de Administração Pública, configurando-se como instrumento de ação auxiliar não só do Poder 
Judiciário, mas fundamentalmente do Ministério Público, destinatário das investigações realizadas, 
como titular da ação penal pública. 
Ademais, a alteração proposta concretiza a ideia de que a atividade da Polícia corporifica meio eficaz 
de alcance do fim último do Poder Judiciário que é a boa distribuição da justiça; digo, do Estado, que 
é a boa distribuição da justiça.  
 
   
   EMENDA:00114 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se do Art. 42 a expressão "Repressão Criminal" 
Justificativa 
A doutrina, e dessa a boa prática democrática, tem demonstrado que a independência dos poderes, 
atuando interdependentes e harmônicos, é um dos baluartes e fiel do regime democrático, o qual 
todos de bom senso, querem ver preservados. 
Assim, admitindo-se que uma organização de Polícia (Polícia Judiciária) concentre excessivos 
poderes, estes poderão até comprometer o Poder, comprometendo certamente a acepção da 
democracia. 
Daí, se a Polícia Judiciária manter a repressão criminal, esta fere a propalada independência dos 
poderes, já que a Repressão criminal pertence de direito e de fato, ao Poder Judiciário. 
A Polícia Judiciária, assim, como: A Força Policial (Policia Militar) o Ministério Público e o serviço 
carcerário (penitenciário) são em realidade apenas subsistemas, com competência de “Repressão 
Criminal” limitada. Daí, a não poder ser ela, atribuída apenas a Polícia Judiciária, que além de ser 
submetida, integra o Poder Executivo e não o Judiciário, este último sim, verdadeiramente 
encarregado da repressão criminal. 
A sanção criminal ocorre pela sentença transitada em julgado, a qual é competência exclusiva do 
Estado, através do Poder Judiciário, e jamais do Poder Executivo, muito menos de uma de suas 
expressões primárias, a, policia, que no caso especifico da polícia judiciária é apenas auxiliar.  
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   EMENDA:00119 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao inc. III, do art. 40, do substitutivo do Senhor Relator, a seguinte redação:  
"III - exercer a polícia marítima, aérea, de fronteira, rodovias, ferrovias e de minas". 
Justificativa 
A Emenda, acrescenta ao inc. III, atribuições da Policia Federal, também nas rodovias e ferrovias, 
contemplando os transportes de cargas com um policiamento mais eficaz, no transporte coletivo nas 
vias terrestres, bem assim, ferroviário.  
 
   
   EMENDA:00120 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o inc. III, do art. 40, do Substitutivo. 
Justificativa 
Realmente, exercer a classificação e controle de diversões públicas, deve ser atribuições das Polícias 
Judiciárias, e não da Policia Federal.  
 
   
   EMENDA:00137 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao Art. 40 do Substitutivo:  
Art. 40. A Polícia Federal instituída por lei complementar, de iniciativa do Presidente da  
República, denominada Lei Orgânica da Polícia Federal, é destinada a:  
I - Executar os Serviços de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras e de minas;  
II - Executar medidas asseguratórias da incolumidade física do Presidente da República, de  
Diplomas Estrangeiros em Território Nacional, e, quando necessário, dos demais representantes dos  
Poderes da República;  
III - Prevenir e reprimir:  
a) Crimes contra a Segurança Nacional e a Ordem Política e Social;  
b) Crimes contra a Organização do Trabalho ou decorrente de greves;  
c) Crimes de tráfego de entorpecentes e das drogas afins;  
d) Crimes cometidos a bordo de navio ou aeronaves ressalvados os de competência militar;  
e) Crimes contra a vida, o patrimônio e as comunidades silvícolas;  
f) Crimes contra os abusos que ferem a moral e os bons costumes;  
g) Crimes contra servidores federais no exercício de suas funções;  
h) Infrações às normas de ingresso ou permanência estrangeiras;  
i) Outras infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da união, ou de 
suas entidades Autárquicas ou Empresas Públicas, assim como aqueles cuja prática tenha 
repercussão interestadual e exija repressão.  
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IV - Coordenar, interligar e centralizar os Serviços de Identificação Criminal;  
V - Selecionar, formar, treinar, especializar e aperfeiçoar o seu Pessoal Civil, de todas as  
Categorias Funcionais, dadas as suas peculiaridades próprias, obedecendo a orientação  
técnica do Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil;  
VI - Prestar assistência técnica e científica de natureza Policial aos Estados, Distrito Federal  
e Territórios quando solicitado;  
VII - Proceder a investigação de qualquer natureza quando determinado pelo Ministro da Justiça; 
Justificativa 
A presente proposta visa melhorar e aperfeiçoar os trabalhos  prestados pela Polícia Federal.  
   
   EMENDA:00161 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Art. 43. Lei estadual poderá autorizar a criação e o regular funcionamento de Guardas  
Municipais sob a autorização do Prefeito Municipal. 
Justificativa 
Creio que devemos remeter para os estados as condições para criação das Guardas Municipais.  
 
   
   EMENDA:00170 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo:  
Substituir no art. 42 a expressão "à repressão criminal" por "atuar na repressão criminal"  
A repressão criminal é função do Poder Judiciário auxiliado por um sistema de órgãos do  
Estado nos quais se incluem os policiais de ordem pública e judiciária, os estabelecimentos  
prisionais, as Secretarias de Justiça, Segurança Pública, Defesa Social e a Polícia Federal.  
A Polícia Judiciária é, pois, um dos órgãos do Estado que atua na repressão criminal e não o  
único destinado a tal mister. 
Justificativa 
A repressão criminal é função do Poder Judiciário auxiliado por um sistema de órgãos do Estado nos 
quais se incluem os policiais de ordem pública e judiciária, os estabelecimentos prisionais, as 
Secretarias de Justiça, Segurança Pública, Defesa Social e a Policia Federal.  
A Polícia Judiciária é, pois, um dos órgãos do Estado que atua na repressão criminal e não o único 
destinado a tal mister.  
 
   
   EMENDA:00171 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   O Artigo 43 do Substitutivo apresentado pelo Relator, passa a vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 43 - Lei estadual poderá autorizar a criação e o regular funcionamento de Guardas  
Municipais, sob a autoridade do Prefeito Municipal."  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 77  

 

Justificativa 
O Artigo ora emendado, da lavra do ilustre Deputado Prisco Vianna é quase perfeito. O ínclito  
representante da Bahia promove um grande avanço no sistema de segurança pública brasileiro ao  
permitir a criação de Guardas Municipais para suplementar o trabalho dos Governos Estaduais.  
Entretanto, entendemos que limitar a capacidade de criação das Guardas Municipais às cidades com 
mais de cem mil habitantes não é justo. É necessário oferecer oportunidade a todos Municípios, 
sem distinção.  
Reforçando nossa tese, lembramos a existência de cidades de pequeno e médio porte nas Regiões  
Metropolitanas do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, etc, que  
necessitam de aperfeiçoar o seu policiamento e seriam impedidas de fazê-lo pelo texto original.  
Em consequências esperamos a procedência da Emenda para permitir que todos os Municípios  
brasileiros, que o desejarem, e na forma da legislação estadual também possam colaborar com a  
segurança pública.  
Vale lembrar que o Brasil tem hoje 4.179 Municípios os quais apenas 166 possuem mais de cem  
mil habitantes conforme nos informe a SAREM, sessão de controle do fundo de participação dos  
Municípios. A Emenda objetiva, sobretudo, aperfeiçoar o magnifico trabalho do Relator. 
 
   
   EMENDA:00197 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   A) Suprima-se a Seção V, arts. 39 a 43 do Anteprojeto.  
B) Inclua-se um art. 39, renumerando-se os subsequentes:  
Art. 39 - As forças policiais militares estaduais são forças auxiliares e de reserva do Exército nas 
funções constitucionais deste. 
Justificativa 
A organização do aparelho policial, nos seus vários ramos, pode perfeitamente ser regulada por 
normas infraconstitucionais, dentro das competências especificas da União e dos Estados.   
 
   
   EMENDA:00208 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Acrescenta-se ao capítulo referente a Segurança Pública o seguinte art.  
Art. - As polícias militares estaduais, no exercício de função policial civil nos Estados,  
Territórios, Municípios e Distrito Federal, são forças auxiliares da Polícia Civil.  
§ 1o. Nos crimes cometidos por ou contra integrantes das polícias militares estaduais, em  
qualquer situação, sendo qual for o tipo ou natureza da infração; os Delegados de Polícia são  
competentes para presidir os flagrantes, processos ou inquéritos criminais.  
§ 2o. No caso do parágrafo 1o, a polícia militar poderá instaurar procedimentos, unicamente para 
efeitos disciplinares de seus integrantes. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa.  
 
  
   EMENDA:00210 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o Item V do artigo 39 e o Art. 43., 
Justificativa 
O texto ora proposto consagra a existência das Guardas Municipais mas, temendo a própria ideia, 
trata de restringi-lo as cidades com mais de 100 mil habitantes e na dependência de Lei Estadual, 
configura-se assim, no próprio substantivo, o receio muito justo, com uma experiência que não deu 
certo nenhum lugar tanto que restringir-se a poucos municípios. Pior que isso: colocar nas mãos de 
algumas Prefeituras instrumentos de ação sem que sobre eles se estabeleça controle eficiente. Vale 
lembrar que o relator neste mesmo substitutivo cerca as Forças Policiais, a Policia Federal, os Corpos 
de Bombeiros e as Polícias Policiais, a Polícia Federal, os Corpos de Bombeiro e as Policias 
judiciárias de diversos controles. Argumenta-se que algumas já existem. A Constituição pode 
extingui-las. A questão é saber se estamos convencidos que elas devam existir. Tanto não que o 
próprio texto original da subcomissão atribuía as Guardas Municipais o papel rarefeito de cuidar do 
patrimônio municipal. O relator, agora, nem chega a citar que função estas Guardas cumpririam.  
Mas, pela força do texto Constitucional que pretendemos, abre com dispositivo e estimulo a que o 
País todo experimente uma fórmula que pode confundir o sistema de segurança pública, a polícia civil 
já que a Polícia Federal não está presente a maioria dos municípios brasileiros. 
Assim, propõe-se que a Policia Federal seja preservada desta tarefa. E que, com base na 
competência da União, a lei, posteriormente, defina como se dará esta classificação e controle.  
 
   
   EMENDA:00211 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se a alínea IV do artigo 40. 
Justificativa 
Propõe o relator que a Polícia Federal mantenha a competência para classificar e controlar as 
diversões públicas, segundo dispuser lei.  
Tal competência, no período do arbítrio, permitiu que o Estado começasse a revisar os espetáculos 
em nome da moral e acabasse por exercer absurda e condenada censura política. 
Hoje, democratizado, o País abomina a censura política e admite, como necessária, a classificação 
dos espetáculos, competência que, por sinal, é assegurada no anteprojeto relativo à União. 
Mas quem faz a classificação? Modernamente, tal tarefa tem sido, com base na lei, repassada aos 
professores, aos psicólogos, aos pais e a comunidade. Não há argumento capaz de mostrar que 
tenha de ser a Policia Federal e apenas ela a competente para isto, ela que já tem altas tarefas a 
cumprir. E que nos últimos meses tem demonstrado informalmente desinteresse pela atribuição. 
Por outro lado, delegar à Polícia Federal o controle das diversões públicas é desconhecer como ela 
tem se dado, repassando a responsabilidade à Policia Civil, na maioria dos Estados.  
 
   
   EMENDA:00219 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao artigo 43:  
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Art. 43 - Os Municípios com mais de cem mil habitantes poderão organizar órgãos de vigilância  
destinados à proteção do patrimônio municipal. 
Justificativa 
A destinação das vigilâncias municipais, para a proteção dos bens municipais reorienta, de forma 
positiva, as atribuições destes órgãos para a vigilância de parques, escolas, jardins, cemitérios e 
outros próprios municipais carentes de proteção, evitando que sejam empregados em funções 
tipicamente policiais para as quais não estão preparados.  
  
  
  EMENDA:00221 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao artigo 39, inciso V.  
Art. 39 - ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - Vigilâncias Municipais. 
Justificativa 
As vigilâncias Municipais, destinadas à proteção dos bens municipais, não devem ter denominação 
de “guardas”, por ser esta expressão militar geradora de inadequação, quanto às atribuições de tais 
Órgãos.   
 
   
   EMENDA:00222 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao artigo 41 e seus parágrafos 3o. e 4o.:  
"As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e regulares,  
destinados à preservação da ordem pública, com base na hierarquia, disciplina e investidura  
militares; exercem o Poder de Polícia de Manutenção da Ordem Pública, inclusive nas  
rodovias e ferrovias federais, sob a autoridade dos governadores dos Estados-membros, dos  
Territórios e do Distrito Federal; são forças auxiliares do Exército e reserva deste para fins  
de mobilização."  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - Os Municípios poderão criar serviços de prevenção de incêndios e vigilâncias  
municipais, sob a supervisão dos Corpos de Bombeiros e Forças Policiais, na forma que a 
lei estabelecer. "  
" § 4o. - A lei disporá sobre a estrutura básica e condições de mobilização das Forças Policiais e 
Corpos de Bombeiros." 
Justificativa 
As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros autônomos ou como órgãos integrados às Forças 
Policiais, são destinados, essencialmente, à preservação da ordem pública, que é o grau de 
normalidade e equilíbrio da sociedade, tendo por objetivo a manutenção do bom estado da coisa 
pública, conforme o consenso social de cada época e região do Brasil. 
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A disciplina, hierarquia e investidura militares estabelecem o regramento administrativo especial, 
diferenciador das regras estatutárias aplicáveis aos funcionários públicos civis, sob pena de distorcer 
a eficiência, eficácia e efetividade das Forças Policiais e Corpos de Bombeiros, particularmente 
naquilo que é fundamental à Segurança Pública e no limite a própria Segurança Interna.  
O exercício do Poder de Polícia de manutenção da Ordem Pública, espécie do gênero “Poder de 
Polícia”, um dos poderes administrativos do Estado, que permite aos poderes políticos, isto é, o 
Executivo, Legislativo e Judiciário, atender ao cidadão comum e ao administrativo na ótica do Direito 
Administrativo.  
É imperativa a proteção das rodovias e ferrovias federais, nos limites de jurisdição dos Estados 
Membros, para as necessidades de segurança dos usuários de tão importantes instrumentos de 
transporte individualizado e coletivo. 
A submissão à autorização dos governadores obedece a mesma lógica da submissão das Forças 
Armadas diretamente ao Presidente da República, como coerência do próprio sistema da segurança. 
Também é importante diferenciar perfeitamente os papeis das Forças Policiais e Corpos de 
Bombeiros no que diz respeito à condição de força auxiliar do Exército, bem como tornando 
transparente a condição de reserva da força terrestre somente no caso de mobilização, situação a ser 
regulada futuramente por lei, de modo a equacionar o problema, sem prejuízo dos interesses da 
Defesa Nacional.  
É importante lembrar que a manutenção da Ordem Pública é atividade essencial e preliminar à 
Segurança Interna fundamental na defesa da ordem democrática estabelecida. 
No parágrafo 3º é estabelecida a supervisão dos Corpos de Bombeiros e Forças Policiais, 
respectivamente, dos serviços de prevenção de incêndios e vigilâncias municipais, sem invadir a 
autonomia dos municípios, porém repassando tecnologia instrução e adestramento para esses 
órgãos municipais.  
No parágrafo 4° é estabelecida a previsão de lei para disciplinar a estrutura básica de todas as 
Forças Policiais e Corpos de Bombeiros, de modo a adequá-los à possibilidade emergencial de 
mobilização pelo Exército, sem o que não seria possível realizar a mesma a curto prazo, 
particularmente no caso de concretização de uma hipótese de guerra.  
 
   
   EMENDA:00223 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   ASDRUBAL BENTES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao artigo 42 e suprima-se seu parágrafo único:  
"As Polícias Judiciárias são destinadas, ressalvada a competência das Forças Armadas, Polícia  
Federal, Forças Policiais e Corpos de Bombeiros, a proceder a apuração de ilícitos penais e  
investigação criminal, auxiliando a função jurisdicional na aplicação do Direito Penal Comum,  
exercendo o Poder de Polícia Judiciária, nos limites de suas circunscrições, sob a autoridade  
dos governadores dos Estados-membros, dos Territórios e do Distrito Federal." 
Justificativa 
A emenda tem por objetivo adequar, com maior precisão, a destinação das Polícias Judiciárias, 
evitando a invasão da área de atribuição típica de outras instituições, como é o caso das Forças 
Armadas, Polícia Federal, Forças Policiais e Corpos de Bombeiros. 
Por outro lado, os recursos humanos altamente qualificados das Polícias Judiciárias devem ser 
empregados de forma judiciosa no campo da polícia técnico-científica, buscando a concretização da 
prova técnica, auxiliando o bom desempenho do Ministério Público e Poder Judiciário.  
O retorno dos recursos humanos das Polícias Judiciárias a um estágio preliminar de mera vigilância 
urbana além de configurar um inadequação, consistiria em um desperdício em ternos de uma ótica 
econômica. 
As Policias Judiciárias devem evoluir cada vez mais ao nível técnico-científico na atividade da 
investigação criminal, utilizando, de forma racional, os recursos científicos particularmente os da 
informática.  
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No ponto de vista do Direito Administrativo é importante determinar o exercício do poder de polícia 
judiciária, espécie do gênero “Poder de Polícia”, um dos poderes administrativos dos Estado, que 
permite atender, ao cidadão, isto é, o administrado.  
 
   
   EMENDA:00227 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 42 a seguinte redação:  
As Polícias Judiciárias são instituições permanentes, organizadas por lei, dirigidas por  
Delegados de Polícia de carreira, destinadas, ressalvada a competência da União, a proceder à  
apuração de ilícitos penais, à repressão criminal e auxiliar a função jurisdicional na aplicação do  
Direito Penal Comum e o Ministério Público nessa área de atuação, exercendo os poderes de Polícia  
Judiciária, nos limites de suas circunscrições, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos  
Territórios e do Distrito Federal. 
Justificativa 
A Polícia Judiciária deve ser cometida não somente a função de auxiliar o Poder Judiciário, mas 
também o Ministério Público, para que este, com isso, tenha as condições de fiscalizar o efetivo 
cumprimento das leis, para o bem da sociedade. Sem esse auxílio, a ação do Ministério Público pode 
vir a ser prejudicada, e, por conseguinte, a do próprio Poder Judiciário, que só aplica a lei por 
provocação do legitimado. É inviável conceber-se um sistema repressivo em que o Ministério Público 
não possa receber auxílio da Polícia Judiciária, eis que toda a ação desta visa a fornecer elementos 
àquele para promover a ação penal.  
 
   
   EMENDA:00239 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   NA COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL,  
PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES, em seu artigo 40, inciso I, enumera algumas das  
destinações da Polícia Federal.  
Art. 40 ....................................  
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens,  
serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim  
como outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija  
repressão uniforme, segundo se dispuser em lei.  
Proponho a seguinte redação:  
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens,  
serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas e a  
segurança do transporte de pessoas e de bens e respectivo patrimônio, assim como outras  
infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual, ou internacional e exija repressão  
uniforme, segundo se dispuser em lei. 
Justificativa 
É necessário combater o crescente índice de assaltos e violências cometidas contra os 
caminhoneiros e ônibus que prestem serviços em todo o território nacional. Ficando este assunto 
sobre a égide das polícias civil e militar dos Estados, maior serão as dificuldades para elucidação e 
repressão a tais crimes. 
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   EMENDA:00247 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   AIRTON CORDEIRO (PDT/PR) 
Texto:   
   Inclua-se como inciso III, do artigo 39, renumerando os demais:  
III - Polícia Rodoviária Federal. 
Justificativa: 
A Polícia Rodoviária Federal presta inestimáveis serviços no policiamento das rodovias federais e até 
mesmo na prestação de socorro às vítimas de desastre. 
A maioria de seus integrantes tem excelente formação técnica e intelectual, muitos dos quais 
diplomados em curso superior.  
O policiamento das rodovias torna-se cada vez mais importante, na medida em que aumenta o crime 
organizado, como tráfico de drogas, assalto a caminhoneiros e outros delitos de repercussão 
interestadual. 
Integrar a Polícia Rodoviária Federal entre os órgãos da Segurança Pública é não só fazer justiça a 
seus competentes integrantes, mais acima de tudo, meio de aumentar a segurança nas estradas 
brasileiras.  
 
   
   EMENDA:00248 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 42 do Substitutivo a seguinte redação:  
Art. 42 - As Polícias Judiciárias são instituições permanentes, organizadas por lei,  
dirigidas por Delegados de Polícia de carreira e destinadas, na aplicação do Direito Penal Comum e  
ressalvada a competência da União, a atuar na repressão criminal, proceder à apuração dos  
ilícitos penais com exclusividade e a auxiliar a função jurisdicional, exercendo o Poder de Polícia  
Judiciária, e suas atividades administrativas definidas na legislação pertinente, nos limites de  
suas circunscrições, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do  
Distrito Federal. 
Justificativa: 
O novo texto tem como objetivo eliminar possíveis conflitos entre as atuais Policias Civil e Militar. 
Por outro lado, é fundamental estabelecer a exclusividade da função da Polícia Judiciária, qual seja.  
 
   
   EMENDA:00256 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprime-se a expressão "e de Minas" do item III do artigo 40. 
Justificativa: 
A Competência da Policia Federal em combater o contrabando ou descaminho de ouro ou pedras 
preciosas, exercendo, portanto, a polícia de minas, está contida no item I do artigo 40 do mesmo 
substitutivo, quando se refere a apuração de infrações penais em detrimento de bens, serviços e 
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interesse da União. As jazidas no subsolo são bens da União que tem relevante interesse que essas 
riquezas permaneçam no País e não sejam contrabandeadas para o exterior ou desviadas 
ilegalmente ao comércio clandestino.  
   
 
   EMENDA:00259 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   Substitua-se a expressão: "Pela Lei, por: "Por Lei estadual", do artigo 41. 
Justificativa: 
A União, através de Lei Federal, disporá sobre a estrutura básica das Forças Policiais e Corpos de 
Bombeiros, conforme prescreve o § 4º, e, com base nestas, Leis Estaduais as organizarão, segundo 
as necessidades de cada Estado.  
 
   
   EMENDA:00260 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   Substitua-se a expressão: "e auxiliar", por: "em auxílio", do artigo 42. 
Justificativa: 
A Polícia Judiciária integrando o Poder Executivo, não pode invadir a independência do Poder 
Judiciário, praticando atos de competência deste. Portanto, a apuração de ilícitos penais e a 
repressão criminal, são atos persecutórios à aplicação do Direito Penal Comum, que, segundo a 
doutrina jurídica é exclusiva do Poder Judiciário.  
 
   
   EMENDA:00266 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   No anteprojeto da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia as Instituições,  
dê-se ao parágrafo único do artigo 42 a seguinte redação:  
Art. 42. ....................................  
Parágrafo único. A Lei disporá sobre a carreira de Delegado de Polícia, aberta aos  
bacharéis em Direito por meio de prévio concurso público de provas e títulos, assegurando a seus  
integrantes as garantias de:  
I - inamovibilidade, salvo motivo de interesse público relevante, por decisão do  
Conselho Superior de Polícia;  
II - irredutibilidade de remuneração e paridade dela com os órgãos do Ministério Público  
correspondente. 
Justificativa: 
A segurança pública, é, hoje, assunto prioritário em qualquer meta de Governo. É necessário que se 
tenha uma preocupação muito grande no momento de traçar normas constitucionais a respeito do 
funcionamento das polícias, para que elas estejam à altura de realizar serviços de segurança que 
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correspondam aos anseios da comunidade. Para tanto, entre outras providências, é indispensável 
dotar o Delegado de Polícia, como autoridade de polícia judiciaria, de certas garantias capazes de 
colocá-lo fora de influências subalternas e injunções políticas e outras ordens. Por isso é medida de 
alto alcance a concessão das garantias de inamovibilidade e da irredutibilidade de vencimentos. Por 
outro lado, nada mais justo que a paridade proposta, já que Delegados e Promotores realizam tarefas 
análogas e funções semelhantes, exigindo-se de ambos mesmos requisitos para ingresso e ascensão 
na carreira. 
 
   
   EMENDA:00267 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Acrescentar no art. 42.  
Art. 42. - As Polícias Judiciárias são instituições permanentes, organizadas por lei,  
dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, destinadas, ressalvada a competência da União, a  
proceder, com exclusividade, a apuração de ilícitos penais, à repressão criminal e auxiliar a  
função jurisdicional na aplicação do Direito Penal Comum, exercendo os poderes de Polícia 
Judiciária, nos limites de suas circunscrições, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos  
Territórios e do Distrito Federal. 
Justificativa: 
A Emenda aditiva, com exclusividade, ao texto visa garantir a unicidade do Sistema de Polícia Civil 
que desde os tempos imemoráveis vem sendo exercido pelo complexo da Polícia Civil, dentro da 
multiplicidade e heterogeneidade de funções. A forma é uma garantia para funcionamento do 
Sistema.  
 
   
   EMENDA:00268 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   "Suprimir do § 2o. do art. 41 a expressão "e perícias de incêndio". 
Justificativa: 
Os Corpos de Bombeiros são integrados por profissionais adestrados na prevenção e principalmente 
no combate a incêndios. A atividade pericial, objetivando a determinação das causas dos incêndios, 
formas de propagação, há de ser desenvolvida, pela mesma razão, por profissionais com formação 
técnico-universitária, com amplos e específicos conhecimentos de engenharia civil, elétrica, 
mecânica, eletrônica, química, industrial e de física, ocupantes de cargos próprios, aptos, pois, a 
emitirem laudos adequados à apuração de crime ou de ilícito civil. Tais profissionais, peritos criminais, 
integram a estrutura das unidades de polícia cientifica das Polícias Civis do Estado, responsáveis, 
hoje, por essa atividade pericial, que se insere no campo maior da atividade de polícia judiciária. 
A perícia, portanto, escapa ao campo de atuação do bombeiro, adestrado que foi, apenas para 
combater incêndios.  
A sua preparação lhe foi faculta, quando muito, conhecimentos para atuar preventivamente locais, 
exigindo a colocação de dispositivos contra fogo, etc. 
 
   
   EMENDA:00269 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Emenda:  
Dê-se ao "caput" do Art. 41, da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das  
Instituições, a seguinte redação:  
"Art. 41 - As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e regulares  
destinadas prioritariamente a colaborar na Segurança interna e supletivamente na preservação  
da Ordem Pública, organizadas pela lei, com base na hierarquia, disciplina e investidura militar,  
exercendo o Poder de Polícia de manutenção da ordem pública nas rodovias e ferrovias federais,  
forças auxiliares e reservas do Exército sob a autoridade dos Governadores dos Estados Membros,  
Territórios e Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas jurisdições. 
Justificativa: 
A nova redação proposta para o Artigo 41 em apreço, atende melhor as características nitidamente 
militar das Forças Policiais, que devam prioritariamente ser empregadas no restabelecimento da 
ordem pública, quando ameaçada por movimentos de massa destituídos de amparo legal, ou 
coloquem em risco a segurança interna do país.  
Para tanto, estão devidamente preparadas “PROPOSTA DE EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO 
RELATOR” dentro dos princípios básicos de hierarquia e disciplina, além de possuírem adestramento 
militar, conhecedores que são das melhores táticas, estratégicas e técnicas para impedir a 
sublevação da ordem pública, através de agitação popular.  
Daí a necessidade de, prioritariamente, serem empregados em benefício da segurança interna, como 
forças auxiliares do Exército, resguardando as Forças Armadas para sua superior destinação de 
guardiões de soberania e independência nacionais.  
É evidente que possuindo tão elevado contingente, hoje 300.000 integrantes em todo o Brasil, 
subsidiariamente colaborem na preservação da ordem pública, como agentes da autoridade, mesmo 
porque, doutrinariamente, quem tem a força não deve possuir o Poder. 
É pacífico, na doutrina e nos países civilizados e democráticos que “dar o poder a quem tem a força é 
expor os indivíduos à violência”. O órgão do Poder Público é a encarnação do Direito. Ele exerce a 
autoridade que a consciência jurídica do povo lhe confere e usa da força, que é posta a seu dispor 
para o bem comum e segundo critérios morais e jurídicos. Sem essa possibilidade de usar a força 
que está em outros órgãos, o Poder se veria tolhido no desempenho de sua missão como ensina o 
festejado jurista e mestre Professor Hélio Tornaghi. 
 
   
   EMENDA:00271 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   Emenda:  
Ao § 1o. do Art. 41, incluir a expressão "fardado", após a palavra ostensivo. 
Justificativa: 
Em razão da natureza militar das Forças Policiais, a atividade de policiamento ostensivo tem como 
característica essencial o uso obrigatório da farda, que identifica os seus integrantes perante 
indivíduos como guardiões da prevenção contra a criminalidade. 
Sendo a sua primordial atribuição evitar a ocorrência de infrações penais é evidente a obrigatoriedade 
do policiamento ostensivo ser feito pelo policial fardado, estrategicamente distribuídos a pé, a cavalo 
ou motorizado nos locais de maior incidência criminal e fluxo de populares, uma vez que inócua seria, 
em termos de prevenção, colocar nesses lugares representantes da Força Policial em trajes civis e, 
consequentemente, não identificados como policiais na nobilitante missão de prevenir o crime. 
Por isso impõe a adoção do dispositivo proposto, ficando expresso no § 1° do Artigo 41 que “as 
atividades de policiamento ostensivo fardado são exercidos com exclusividade pelas Forças Policiais, 
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mesmo porque se assim não for inútil será distribuir a exclusividade dessa mobilidade de 
policiamento a Força Policial.  
 
   
   EMENDA:00287 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   RONALDO CEZAR COELHO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao § 2o. do Artigo 41  
Art. 41 ....................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de Defesa Civil, Segurança contra Incêndios,  
Busca e Salvamento e Perícia Preventiva de Incêndios. 
Justificativa: 
Cabe definir claramente que a perícia criminal continuará competência da Policia Civil através dos 
seus tradicionais e eficientes institutos técnicos.  
 
   
   EMENDA:00289 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao artigo 42:  
"Artigo 42. As Polícias Judiciárias são instituições permanentes, organizadas por lei,  
destinadas, ressalvadas, a competência da Polícia Federal e das Forças Policiais, a apuração dos  
ilícitos penais e repressão processual penal, em auxílio ao Ministério Público e ao Poder  
Judiciário na aplicação do Direito Penal Comum, exercendo o poder de polícia judiciária sob a  
autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal". 
Justificativa: 
Desprezível a expressão “DIRIGIDAS POR DELEGADOS DE POLÍCIA DE CARREIRA”, por conflitar 
com a AUTORIDADE dos Governadores na aplicação da política de segurança pública. 
Tratando-se de uma polícia, neste caso, a polícia judiciária, ao ressalvar a competência da União, 
quis ressalvar a competência das Polícias Federal e Forças Policiais.  
As Polícias Judiciárias que estão sendo instituída, pela primeira vez numa Constituição Federal, deve 
continuar como antes, isto é, pertencendo ao poder executivo, e praticando atos em auxílio e função 
jurisdicional do poder judiciário.  
 
   
   EMENDA:00310 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O art. 40 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 40 - Compete à Polícia Federal:  
I - executar o serviços de polícia marítima, aérea e de fronteira;  
II - prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e o crime organizado cuja prática  
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tenha repercussão interestadual.  
III - controle e documentação de estrangeiros e expedição de passaportes;  
IV - exercer a polícia judiciária da União. 
Justificativa: 
Essa emenda visa precisar as atribuições da Polícia Federal, retirando-lhe o direito de agir contra os 
chamados crimes políticos e exercer a censura, atribuições incompatíveis com o Estado Democrático.  
 
   
   EMENDA:00316 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O art. 39 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 39. - Compete aos Estados a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do  
patrimônio, através de forças policiais, subordinadas ao Poder Executivo Estadual.  
§ 1o. - Os Estados poderão manter Polícia Militar, subordinada ao Poder Executivo Estadual,  
para garantir a segurança pública, por meio de policiamento ostensivo". 
Justificativa: 
A formulação apresentada nesta emenda atende melhor às exigências de uma ordem efetivamente 
democrática, considerando a segurança pública e a preservação da ordem pública, como forma de 
garantir a incolumidade das pessoas e do patrimônio.  
 
   
   EMENDA:00334 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Suprima-se no art. 41 as expressões "... e investiduras militares" e "são forças militares e  
de reserva do Exército nas funções constitucionais de", mantendo-se seus parágrafos. 
Justificativa: 
Essas formulações dão um caráter paramilitar a essas polícias desviando suas funções de ir a 
segurança pública. Retirando-se essas formulações, o artigo colocado pelo relator, com todos os 
seus parágrafos, são aceitáveis.  
 
   
   EMENDA:00344 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Inclua-se no item IV do art. 39, seção V (Da Segurança Pública), capítulo I (Defesa do Estado,  
da Sociedade e de sua Segurança), ficando assim a redação:  
"Art. 39. A segurança pública é a proteção que o Estado proporciona à sociedade para  
assegurar a manutenção da Ordem Pública, através dos seguintes órgãos:  
I - Polícia Federal;  
II - Forças Policiais;  
III - Corpos de Bombeiros;  
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IV - Polícias Judiciárias, Técnicas e Especializadas; e  
V - Guardas Municipais." 
Justificativa: 
A expressão Polícia Judiciária é muito restritiva e diz apenas à polícia que cuida da parte de inquérito. 
E a expressão não é abrangente. Existe também a polícia técnica, que cuida principalmente da 
perícia e a polícia especializada, que cuida de determinados tipos de investigações e delitos. 
Esta a razão da emenda.  
 
   
   EMENDA:00372 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá-se a seguinte redação ao inciso I do art. 40:  
I - Apurar infrações penais contra a Ordem Social e Econômica, particularmente aquelas  
prejudiciais aos serviços federais e de interesses da União, de suas entidades autárquicas e em  
empresas públicas, assim como outras infrações, cuja prática tenha representação interestadual ou  
internacional e exija repressão uniforme. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
 
   
   EMENDA:00376 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao "caput" do art. 42 do anteprojeto da Comissão da organização Eleitoral, Partidária 
e Garantia das Instituições a expressão "com exclusividade", conforme segue:  
"Art. 42 - As Polícias Judiciárias são instituições permanentes, organizadas por Lei,  
dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, destinadas, com exclusividade, ressalvada a  
competência da União, a proceder apuração de ilícitos penais, a repressão criminal, e auxiliar  
a função jurisdicional na aplicação do Direito Penal Comum, exercendo os poderes de Polícia  
Judiciária, nos limites de suas circunscrições, sob a autoridade dos governadores dos Estados, dos  
Territórios e do Distrito Federal. 
Justificativa: 
A emenda aditiva, com exclusividade, ao texto visa garantir a unicidade do Sistema de Polícia Civil, 
que desde os tempos imemoriais vem sendo exercido pelo complexo da Polícia Civil, dentro da 
multiplicidade e heterogeneidade de funções. A forma exclusiva é uma garantia para o funcionamento 
do sistema e o perfeito auxílio à função jurisdicional na aplicação do Direito Penal comum. 
Ressalte-se, ainda que a inclusão da alocução “com exclusividade” resguarda ao Delegado de Polícia 
de carreira, bacharel em Direito, a incumbência da atividade de polícia judiciária. 
Sem essa cautela, não se terá preservado a garantia daquela direção, pairando ao sabor das 
circunstâncias e conveniências a eventual designação de qualquer funcionário público para presidir 
procedimentos de polícia judiciária, destinados à apuração das infrações penais e sua autoria.  
 
   
   EMENDA:00377 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 42:  
"Art. 42 - As Polícias Judiciárias são instituições permanentes, organizadas por lei,  
destinadas, ressalvada a competência da União, a proceder a apuração de ilícitos penais, à  
repressão criminal em auxílio à função jurisdicional na aplicação do Direito Penal Comum,  
exercendo o poder de Polícia Judiciária, nos limites de suas circunscrições, sob a autoridade  
dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal. 
Justificativa: 
A eliminação das expressões: “DIRIGIDAS por Delegados de Polícia de Carreira”, visa assegurar a 
AUTORIDADE dos Governadores dos Estados, Territórios e do Distrito Federal na implantação da 
política para o Sistema de Segurança da Sociedade.  
A competência das Polícias Judiciárias de proceder a apuração dos ilícitos penais e a repressão 
criminal, ao longo de sua experiência, constituiu no auxílio à função jurisdicional, na aplicação do 
Direito Penal Comuns (Ministério Público e Poder Judiciário). 
É uniforme na doutrina, que a expressão criminal é exclusiva do Poder Judiciário, não podendo a 
polícia judiciária, que integra o Poder Executivo, invadir a independência do Poder Judiciário, sob 
pena de heresia contra a doutrina atual de organização dos poderes políticos do Estado. 
O que a polícia judiciária realmente faz é o procedimento processual penal ao nível de elaboração de 
Inquéritos Policiais, atualmente considerados anacrônicos e produto de situações políticas 
autoritárias.  
 
   
   EMENDA:00378 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do "caput" do art. 41 a expressão:  
"Organizadas pela Lei". 
Justificativa: 
As Forças Policiais e Corpos de Bombeiros, permanecerá sob a autoridade dos Governadores dos 
Estados Membros, Territórios Membros, Territórios e Distrito Federal, enquanto instituições 
destinadas à preservação da ordem pública, devem ser organizadas por leis Estaduais, sempre de 
acordo com as suas peculiaridades regionais, nos parâmetros da lei federal, revisto no parágrafo 4º 
do art. 41, onde será estabelecida a estrutura básica.  
 
   
   EMENDA:00381 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   O art. 43 do Substitutivo passa a ter a seguinte redação:  
Art. 43 - Lei estadual poderá autorizar a criação e o regular funcionamento de Guardas  
Municipais em Municípios integrantes de Regiões Metropolitanas ou com mais de cem mil 
habitantes, sob a autoridade do Prefeito Municipal. 
Justificativa: 
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A emenda visa aperfeiçoar o texto da lavra do Deputado Prisco Vianna. Nada mais justo incluir os 
Municípios Metropolitanos, sem limite de população, entre os que poderão criar Guardas Municipais.  
Com efeito, as Regiões Metropolitanas são as que apresentam maior índice de criminalidade, tendo 
em vista a exploração demográfica e os conflitos sociais nelas existentes.  
 
   
   EMENDA:00396 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Art. 40 - Inciso IV  
Sugere-se a supressão do referido Inciso IV 
Justificativa: 
As atividades e a própria formação profissional da Polícia Federal não a aproximam do trabalho 
artístico e cultural, não cabendo portanto ao órgão qualquer vinculação com as divisões públicas. As 
questões culturais devem ser tratadas pelos seus organismos específicos, no caso, por um Conselho 
de Ética, integrado por representantes da sociedade civil organizada. Esse Conselho deverá informar 
a esclarecer o público quanto a natureza, o conteúdo e a proximidade da faixa etária no que se refere 
aos espetáculos de diversões e, de classificação por faixa etária horário no concernente aos 
programas das empresas de telecomunicações.  
Justifica-se, portanto, a supressão aqui sugerida, quando o Conselho de Ética proposto, pretende-se, 
deverá estar vinculado ao Ministério da Cultura.  
 
   
   EMENDA:00401 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   No Substitutivo da Comissão de Organização Eleitoral, Partidária e Garantias das Instituições  
acrescente-se no artigo 43 um parágrafo:  
Art. 43 - ..................................  
§ Único - As guardas municipais existentes à época da promulgação desta constituinte ficam  
mantidas nas condições e com as finalidades de seu funcionamento. 
Justificativa: 
Parece, realmente, razoável que se defira à lei estadual a autorização para a criação e regular 
funcionamento de Guardas Municipais, e em cidades de certo porte populacional.  
Todavia, não parece justo que essa norma constitucional resulte no fechamento de Guardas 
Municipais existentes à época da promulgação da Nova Constituição, em cidades de população 
inferior a 100.000 habitantes, e que funcionam magnificamente zelando pela segurança e pela 
tranquilidade, prestando extraordinário papel auxiliar às autoridades no combate preventivo e ou não 
à criminalmente, à defesa do patrimônio público e particular, etc. etc. 
 
   
   EMENDA:00404 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
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Texto:   
   EMENDA AO PARECER E SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
Acrescente-se o seguinte dispositivo:  
Art. - Às Guardas Municipais, sob a autoridade do Prefeito Municipal compete a  
vigilância do patrimônio municipal podendo também ser requisitadas pelo Governo Estadual ou 
Federal sempre que se fizer necessária sua cooperação". 
Justificativa: 
Não há porque limitar a ação das Guardas Municipais que a Constituição permitirá que sejam 
mantidas. 
O que se vê em todo o País é a existência de valiosas Guardas Municipais, defendendo não apenas 
o patrimônio do Município mas também exercendo funções outras, de policiamento preventivo e até 
repressivo, zelando, igualmente, pelo patrimônio particular.  
Apenas e tão somente para se ter um efetivo controle dessas Guardas Municipais, quando concorrem 
com a Polícia, é indispensável seja facultada sua requisição pelo Governo Federal ou Estadual para 
que atuem colaborando na missão fundamental do Estado e da Federação no sentido de garantir a 
segurança e a tranquilidade pública.  
 
   
   EMENDA:00405 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O artigo 43 do Substitutivo passa a ter a seguinte redação:  
"Artigo 43 - O município poderá criar Guarda Municipal, sob a autoridade do Prefeito, facultada  
a colaboração com as Forças Policiais, mediante convênio, com atribuição de preservação do  
patrimônio municipal e vigilância." 
Justificativa 
A violência, além da fome, é o mais sério estigma conjuntural, que merece seja extirpada. 
A Guarda Municipal, criada no município, sem ingerência do Estado, porque respeitada sua 
autonomia, contribuirá para a segurança da população, no nível do anseio da comunidade. 
O efetivo da Força Policial nem sempre está identificada com o perfil do município, Cada comunidade 
tem seu jeito especial de viver o dia-a-dia. Há comunidades quase herméticas, onde o silêncio quase 
incomoda. Outras há esféricas, palpitantes. Respeitadas as peculiaridades locais, a Guarda 
Municipal, criada pelo próprio município vai ajudar o país nesta jornada contra a violência, em busca 
da verdadeira paz, que não é utópica, é desejo de todos. 
 
   
   EMENDA:00426 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dar o art. 43 a seguinte redação:  
Art. 43. Os Municípios com mais de 100.000 habitantes poderão manter guarda municipal,  
subordinada, na forma da lei estadual à polícia do Estado. 
Justificativa: 
As guardas municipais sob a autoridade do Prefeito Municipal facilmente transforma-se em guarda 
pretoriana.  
Com adequada seleção e treinamento, hierarquia, disciplina serão fonte de abusos. 
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Cabe à lei estadual estabelecer a subordinação e organização das guardas municipais, mas sempre 
sujeitos à polícia do Estado, força pública ou polícia judiciária.  
 
   
   EMENDA:00427 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dar ao art. 41 e ao § 4o. a seguinte redação, acrescentando-se o § 5o.  
Art. 41. As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, destinadas à manutenção da ordem pública, organizadas com base na hierarquia e  
disciplina, sob a autoridade do Poder Executivo Estadual.  
§ 1o.............................  
§ 2o............................. 
§ 3o.............................  
§ 4o. A União controlará o armamento e aumento do efetivo das Forças Policiais, que  
auxiliarão o Exército no desempenho das funções constitucionais que lhe são próprias.  
§ 5o. A lei disporá sobre a convocação e mobilização das Forças Policiais e Corpos de  
Bombeiros, a ocorreu na hipótese do parágrafo anterior. 
Justificativa: 
É imprescindível que as Forças Policiais, destinadas a prover a segurança pública, sejam 
subordinadas aos governos estaduais, retirando o caráter de investidura militar. Só assim promove-se 
sua formação, voltada a luta contra a criminalidade, sem desperdício de atenção para com a 
segurança política. Organizadas com a hierarquia e disciplina, tem estrutura militarizada, mas devem 
visar a uma tarefa de policiamento. 
A União cabe, tão só, por segurança controlar armamento e aumento efetivo. E as Forças Policiais 
considerar a apenas auxiliares do Exército quanto à colaboração que podem a este prestar no 
desempenho de suas funções constitucionais.  
 
   
   EMENDA:00452 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 
Texto:   
   Sugere-se a supressão do Inciso IV, do Art. 40. 
Justificativa: 
As atividades e a própria formação profissional da Polícia Federal não a aproximam do trabalho 
artístico e cultural, não cabendo, portanto, ao órgão qualquer vinculação com as diversões públicas. 
As questões culturais devem ser tratadas pelos seus organismos específicos, no caso, por um 
Conselho de Ética. Integrado por representantes da sociedade civil organizada. Esse Conselho 
deverá informar e esclarecer o público quanto a natureza, o conteúdo e a propriedade da faixa etária 
no que se refere aos espetáculos de diversões e, de classificação por faixa etária e horário no 
concernente aos programas das empresas de telecomunicações.  
Justifica-se, portanto, a supressão aqui sugerida, quando o Conselho de Ética proposto, pretende-se, 
deverá estar vinculado ao Ministério da Cultura.  
 
   
   EMENDA:00471 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   No Anteprojeto da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições, Seção V,  
art. 40, suprima-se o item IV - da classificação e controle de diversões públicas.  
No art. 41 - substitua-se a palavra Exército pelo Ministério da Defesa.  
No art. 45 - exclua-se no inciso II "O Estado de Defesa". 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
   
   EMENDA:00472 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER DO RELATOR  
Dê-se aos arts. 39, 40, 41 e 42.  
Art. 39 - A segurança pública e a ordem interna serão assegurados aos cidadãos e à nação  
através da Guarda Republicana da Polícia Federal e das Polícias Estaduais.  
Art. 40 - A Guarda Republicana, instituição permanente e regular, organizada com base na  
hierarquia, disciplina e investidura militares, sob a autoridade do Presidente da República terá  
suas atribuições e organização definidas em lei.  
Art. 41 - A Polícia Federal exerce as atividades de Polícia Judiciária relacionadas com  
os delitos de competência da Justiça Federal, é auxiliar do Judiciário e do Ministério Público.  
Art. 42 - Em caso de guerra externa ou de Estado de Sítio as instituições referidas no art. 39 poderão 
ser convocadas para servir sob o comando das Forças Armadas.  
Art. 43 - Aos Estados compete editar leis de organização de suas polícias.  
§ único - Lei estadual poderá permitir a organização de guardas municipais para a  
vigilância de prédios públicos, parques, jardins, praças e outros bens pertencentes ao 
patrimônio público. 
Justificativa: 
Não é próprio a matéria Constitucional definir conceitos. Daí o artigo 39 merecer nova redação. 
A emenda prevê, também, criar-se uma Guardar Republicana de responsabilidade do Presidente da 
República, para cuidar das questões da ordem interna em todo o Território Nacional, onde se fizer 
necessário. A lei estruturará a organização da Guarda Republicana.  
 
   
   EMENDA:00480 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO  
ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES.  
EMENDA No. 
Redijam-se os itens II a IV do art. 39 na forma seguinte:  
"Art. 39 - ..................................  
..................................................  
II - Polícias Militares;  
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III - Corpos de Bombeiros Militares;  
IV - Polícias Civis." 
Justificativa: 
Essas correções fazem-se necessárias para definir a terminologia atualmente empregada que define 
melhor as características de tais organismos, sem qualquer interposição duvidosa.  
 
   
   EMENDA:00481 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   Substitutivo do Relator da Comissão da organização eleitoral partidária e garantia das  
instituições  
Emenda no.  
Redijam-se o art. 41 e seus §§ 1o. ao 4o. na forma seguinte:  
"Art. 41. As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares são instituições  
permanentes e regulares, para manutenção da ordem pública, constituindo forças auxiliares e 
reserva do Exército, sob a autoridade dos Governadores dos Estados Membros, Territórios e Distrito 
Federal.  
§ 1o. As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares terão os mesmos postos ou  
graduações do Exército, até a patente de coronel, não podendo ter remuneração superior à fixada 
para este.  
§ 2o. Aos Corpos de Bombeiros Militares competem as ações de defesa civil, segurança  
contra incêndios, busca e salvamento e perícias de incêndios.  
§ 3o. Os Municípios poderão criar serviços de prevenção e combate a incêndios sob supervisão e  
organização dos Corpos de Bombeiros Militares, na forma que a lei estabelecer.  
§ 4o. A lei disporá sobre a estrutura básica e condições gerais de convocação ou mobilização  
das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares." 
Justificativa: 
Torna-se necessário corrigir a terminologia e definir as competências.  
 
   
   EMENDA:00482 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   Substitutivo do relator da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das  
Instituições.  
Emenda no.  
Redija-se o "caput" do art. 42 na forma seguinte:  
"Art. 42 As Políticas Civis são Instituições permanentes, organizadas por lei, dirigidas por  
Delegados de Polícia de Carreira, tendo como funções precípuas, ressalvada a competência da  
União, de policiamento ostensivo, vigilância, combate ao crime, investigação criminal técnico-  
científica, exercer o poder de Polícia Judiciária, nos limites de suas circunscrições, sob a  
autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal. 
Justificativa: 
A dualidade de atribuições policiais têm causado sérios obstáculos à eficiência do poder policial do 
país, tendo como consequência constante disputa entre polícias Militares e Polícias Civis. 
Em cidades do interior, o cabo de Polícia tem mais autoridade que o Delegado, ocasionando a 
desmoralização do policiamento e superposição de autoridade. 
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Além do mais, quando se procura fortalecer o poder civil, não se pode admitir que permaneçam 
definitivamente policiais militares nas nossas ruas, sob risco constante de ameaça militar da 
sociedade. Ressalte-se, ainda, o perigo do crescimento indiscriminado das PMs, podendo gerar um 
confronto futuro, de graves consequências com as forças militares terrestres da União (Exército 
Nacional).  
 
   
   EMENDA:00483 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   Substitutivo do relator da Comissão da  
Organização Eleitoral, partidária e garantia das instituições.  
Emenda no  
Redija-se o art. 43 na forma seguinte:  
Art. 43. Os Municípios poderão criar e regular o funcionamento de Guardas Municipais,  
subordinadas administrativamente ao Prefeito Municipal. 
Justificativa 
A criação de Guardas Municipais, atividade já exercida por alguns Municípios, é necessidade 
precípua para complementar a segurança de nossas comunidades. 
Devemos dar absoluta competência ao Município, e tão somente a ele, para criar e gerir suas 
Guardas Municipais. 
 
   
   EMENDA:00488 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   Substitutivo Art. 41 pelo  
Art. É facultado aos Estados-membros instituir força policial, desvinculada das Forças Armadas, 
para:  
I - garantir a defesa e proteção dos direitos coletivos e individuais na forma desta  
Constituição, observado o primado dos princípios democráticos;  
II - auxiliar na instrução e execução de decisão judiciária, em caso de delitos penais;  
III - Observadas as competências da União;  
a) organizar a defesa civil contra as calamidades públicas e sinistros  
b) proteger as reservas florestais, ecológicas e o patrimônio artístico;  
c) fiscalizar e fazer cumprir as normas de tráfego e transito nas vias terrestres. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
 
   
   EMENDA:00504 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
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Texto:   
   Dê-se, ao § 1o. 41 do Substitutivo, a seguinte redação:  
"§ 1o. - As atividades de policiamento ostensivo, mediante ações preventivas e  
repressivas, são exercidas com exclusividade pelas Forças Policiais". 
Justificativa: 
A emenda proposta tem por objetivo consagrar o princípio do “estrito cumprimento do dever legal”, 
embasamento jurídico indispensável ao exercício da função policial. 
A inserção da cláusula “MEDIANTE AÇÕES PREVENTIVAS E REPRESSIVAS” enfatiza o caráter 
dinâmico que deve possuir o policiamento ostensivo, estigmatizado a passividade de meros 
espectadores postura não condizente com a responsabilidade atribuída às Forças Policiais de 
zelarem pela preservação da ordem pública. 
Vinculado ao “caput” do artigo, distintamente das atribuições dos Corpos de Bombeiros, o parágrafo, 
com a redação proposta, não institucionaliza o uso indiscriminado da violência arbitraria ou as 
agressões físicas, pois conserva o princípio de que as Forças Policiais desempenham parcelada da 
Segurança Pública, protegendo inclusive a incolumidade das pessoas (art. 39), sempre voltadas para 
a preservação da ordem pública e com base nas determinações legais e na disciplina (art. 41).  
 
   
   EMENDA:00516 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   NOEL DE CARVALHO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Art. 43. Os Municípios poderão criar e manter guarda municipal sob a autoridade do 
Prefeito Municipal. 
Justificativa: 
Se há algum problema que preocupe hoje a sociedade brasileira esse é, sem dúvida, o da segurança 
pública. Nos grandes centros urbanos a população vive sob a constante ameaça da violência, uma 
vez que o policiamento estadual não tem assegurado aquele mínimo de tranquilidade a que todos 
temos direito, como seres humanos e contribuintes. 
A uma série de crimes em determinada comunidade, segue-se o espetáculo, já cansativo para os 
nossos concidadãos, da mobilização e concentração de recursos policiais até que o clamor popular 
desapareça. Passados alguns dias o aparato policial vai para outros lugares, e a população volta a 
ficar à mercê dos marginais de todo o tipo. 
As comunidades municipais precisam ter uma polícia que nelas permaneça, que tenha compromisso 
com elas, nelas recrutada e, pois, conhecedora dos seus problemas de segurança. Grandes cidades 
como o Rio de Janeiro conheceram a guarda municipal e até hoje, ali, se deplora a sua extinção, com 
o desaparecimento do “guarda do quarteirão”, que conhecia os moradores, interpelava os estranhos, 
zelava pelas praças e logradouros públicos.  
Ainda há pouco, nas últimas eleições, as plataformas dos candidatos, de todos eles, sem exceção, 
refletiam este anseio popular ao prometerem dar prioridade ao problema de segurança. Em São 
Paulo o atual Prefeito inclui a criação da guarda municipal como um dos principais compromissos de 
seu programa de governo.  
Estando, ademais, no presente momento, empenhados num histórico esforço para restaurar a nossa 
Federação, estaríamos incorrendo em grave contradição se permitíssemos que os Estados 
organizassem as guardas municipais, como pretende o Anteprojeto da Subcomissão dos Estados em 
seu art. 7º inciso III, cuja supressão, aliás, propusemos em outra emenda.  
Algo precisa ser feito em prol da segurança dos municípios, e nada melhor do que um corpo por eles 
instituídos em função das peculiaridades sociais, econômicas e geográficas de cada município e por 
isso mesmo comprometido com a comunidade local.  
Com isto a autonomia do município se realiza, a Federação se fortalece e a vida dos municípios 
adquire mais um fator de segurança, tão precário no Brasil de hoje.  
  
   
   EMENDA:00520 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   Art. 42. As Polícias Judiciária são instituições permanentes, organizadas por lei,  
integrantes do sistema de administração da justiça criminal atuando repressivamente, na apuração 
de ilícitos penais e sua autoria na órbita civil.  
Exercem poderes de Polícia Judiciária, nos limites de sua circunscrição sob a autoridade dos  
Governadores dos Estados, Territórios e do Distrito Federal.  
§ 1o. São autoridades policiais os Delegados de Polícia, bacharéis de direito, investidos no  
cargo por concurso público e após formação profissional em Academia de Polícia Civil.  
§ 2o. Lei Especial disporá sobre as carreiras de Delegados e Agente da Polícia Judiciária. 
Justificativa: 
Trata-se de dispositivo cujo conteúdo é o mesmo do relatório tão somente apresentar uma redação 
mais formal, mais concisa e precisa. 
Acrescenta ao texto do Relator apenas a obrigatoriedade de realizar o Delegado de Polícia, além do 
concurso público, um curso especializado na Academia de Polícia Judiciária.  
 
   
   EMENDA:00526 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda do Art. 41:  
No art. 41 onde se lê "organizadas pela lei", leia-se "organizadas pela lei estadual". 
Justificativa: 
A Lei estadual é a mais adequada para dispor um termo detalhado sobre as Forças Policiais.  
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00360 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 259  
Suprima-se o art. 259 do Capítulo IV do Título VI do anteprojeto. 
Justificativa: 
A supressão proposta visa compatibilizar o texto do anteprojeto com outros preceitos contidos no 
mesmo anteprojeto, como o previsto no art. 260. 
 
   
   EMENDA:00453 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados: Art. 49, inciso XI, alínea "d", incisos XII e XIII; Art. 98 inciso VIII; Art. 107 
incisos III e V; Art. 191 inciso VII; Art. 193 caput; Art. 196 inciso I; Art. 197 caput; Art. 200 inciso I; Art. 
205 inciso I alíneas "b" e "c"; Art. 209 inciso I alínea "d", inciso II alíneas "a" e "b", inciso III; Art. 233,  
§ 2o.; Art. 235 inciso V; e Art. 239 § 2o.; Art. 260 caput.  
Suprima-se dos dispositivos acima mencionados do Anteprojeto de Constituição as expressões: "ou  
dos Territórios", "e dos Territórios", "dos Territórios", "e Territórios", "e os Territórios", "dos 
governadores dos Territórios". 
Justificativa 
Todos os dispositivos emendados referem-se ao mesmo assunto. Buscamos com essa emenda 
suprimir do Texto do Anteprojeto qualquer referência a Territórios Federais, compatibilizando com o 
disposto nos Artigos 44, § 3º e 448; bem como com o espírito democrático que deve prevalecer na 
futura Constituição que desenhará um 
novo federalismo baseado numa Federação onde as Unidades competentes. 
 
   
   EMENDA:00459 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva para adequação ao texto do Anteprojeto do Relator, no art. 258.  
art. 258 - mantenha-se  
Dê-se aos demais a seguinte redação:  
"I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens,  
serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim  
como outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija  
repressão uniforme, bem assim, executar medidas asseguratórias da incolumidade física do  
Presidente da República, de Diplomatas Estrangeiros em território nacional, segundo se  
dispuser em Lei.  
II - Prevenir e reprimir.  
a) crimes contra a Segurança Nacional e a ordem Política e Social;  
b) Crimes contra a Organização do Trabalho ou decorrentes de greves;  
c) Crimes de tráfego de entorpecentes e das drogas afins;  
d) Crimes cometidos a bordo de navio ou aeronave ressalvados os de competência militar;  
e) Crimes contra a vida, o patrimônio e as comunidades silvícolas;  
f) Crimes contra os abusos que ferem a moral e os bons costumes;  
g) Crimes contra servidores federais no exercício de suas funções;  
h) Infrações às normas de ingresso ou permanência de estrangeiros;  
i) Outras informações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou de suas  
entidades Autárquicas ou Empresas Públicas, assim como aqueles cuja prática tenha repercussão  
interestadual e exija repressão;  
III - Coordenar, interligar e centralizar os Servidores de Identificação Criminal;  
IV - Selecionar, formar, treinar, especializar e aperfeiçoar o seu Pessoal Civil, de todas as Categorias 
Funcionais, dadas as suas peculiaridades próprias, obedecendo a orientação  
técnica do Órgão central do Sistema central do Sistema Civil;  
V - Prestar assistência técnica e científica de natureza policial aos Estados, Distrito Federal e território 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 99  

 

quando solicitado;  
VI - Proceder a investigação de qualquer natureza quando determinado pelo Ministro da Justiça; 
Justificativa: 
A presente proposta visa melhorar e aperfeiçoar os trabalhos prestados pela Polícia Federal.  
 
   
   EMENDA:00755 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   
   SUBSTITUTIVO AO CAPÍTULO IV 
CAPÍTULO IV  
DA SEGURANÇA PÚBLICA 
Art. 257 - A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade para a  
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através de órgãos  
específicos. 
Justificativa 
A Constituição - Diploma maior do País - deverá expressar-se em texto sucinto, no qual estejam 
explícitos a filosofia, os princípios e as diretrizes da organização política, social e econômica do Brasil 
de hoje. Ao demais, o detalhamento subsequente cabe à lei ordinária. 
Particularmente com referência ao Capítulo IV, cabe-nos frisar que a listagem das especializações 
policiais jamais seria exaustiva. 
O desenvolvimento do país e o surgimento de novas formas de produção decorrentes das inovações 
tecnológicas criam novas formas de relação capital-trabalho, ou de integração com o ambiente. A 
polícia florestal, de criação relativamente recente, é exemplo de uma especialização que surgiu com a 
preocupação de preservar o meio ambiente. Portanto, restringir especializações é empobrecer a área 
de atuação do poder público. A perdurar o atual texto, o que dizer da polícia rodoviária Federal, da 
polícia fazendária e mesmo da polícia florestal? 
 
  
   EMENDA:00850 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   "Artigo 259..................................  
§ 1o. - As atividades de policiamento ostensivo serão exercidas pelas polícias militares  
em conjunto com os guardas civis." 
Justificativa: 
Não é justo que se impeça os Estados e o Distrito Federal de organizarem suas guardas civis, que 
tantos e tão relativamente serviços prestaram, no passado, à manutenção da ordem pública.  
 
   
   EMENDA:00864 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Item III do Artigo 258.  
Suprima-se do inciso III do artigo 258 a expressão final "e de minas". 
Justificativa: 
A competência da Polícia Federal em combater o contrabando ou descaminho de ouro e pedras 
preciosas, exercendo, portanto, a polícia de minas, está contida no item I do artigo 258 do 
substitutivo, quando se refere à apuração de infrações penais em detrimento de bens, serviços e 
interesses da União. 
As jazidas no subsolo são bens da União que tem relevante interesse que essas riquezas 
permanecem no País e não sejam contrabandeadas para o exterior ou desviadas ilegalmente ao 
comercio clandestino. 
Com a retirada da expressão “e de minas” eliminaria a possibilidade da Polícia Federal ser compelida 
a dar proteção às jazidas que hoje são exploradas por essas pessoas ou empresas particulares 
dedicadas à atividade de mineração.  
 
   
   EMENDA:01283 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 259 § 1o.  
Dê-se, ao § 1o. do artigo 259 do Anteprojeto, a seguinte redação:  
"§ 1o. - As atividades de policiamento ostensivo, mediante ações preventivas e  
repressivas, são exercidas com exclusividade pelas Forças Policiais". 
Justificativa: 
A emenda proposta tem por objetivo consagrar o princípio do “estrito cumprimento do dever legal’, 
embasamento jurídico indispensável ao exercício da função policial. 
A isenção da cláusula “MEDIANTE AÇÕES PREVENTIVAS E REPRESSIVAS” enfatiza o caráter 
dinâmico que deve possuir o policiamento ostensivo, estigmatizando a passividade atribuída às 
Forças Policiais de zelarem pela preservação da ordem pública.  
Vinculado ao “caput”, o parágrafo, com a redação proposta, não institucionaliza o uso indiscriminado 
da violência arbitrária ou as agressões físicas, pois conserva o princípio de que as Forças Policiais 
desempenham parcela da Segurança Pública, protegendo inclusive a incolumidade das pessoas, 
sempre voltadas para a preservação da ordem pública e com base nas determinações legais e na 
disciplina.  
 
   
   EMENDA:01672 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Nova redação para o artigo 257, supressão do artigo no. 258, exceto o parágrafo único que se  
remete para as Disposições Transitórias:  
Art. 257 - A Segurança Pública é dever do Estado cumprido através de policiais civis e militares.  
§ 1o. - Os municípios poderão organizar guardas - municipais;  
§ 2o. - As policiais judiciárias ou civis, salvo a Federal, serão por lei estadual. 
Justificativa: 
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O próprio texto do Anteprojeto dispensa a extensão do artigo 257 e a existência do artigo 258, salvo o 
seu parágrafo único que deve ser deslocado para as Disposições Transitórias.  
 
   
   EMENDA:01703 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 257, inciso V  
Inclua-se no Capítulo V - Da Segurança Pública, o seguinte artigo:  
“As guardas municipais, a serem reguladas por lei estadual destinam-se à vigilância do  
patrimônio municipal, sob a supervisão das Policias Militares''. 
Justificativa 
A emenda objetiva trazer ao texto uma importante adequação, eis que todos os órgãos citados nos 
Incisos I a IV do art. 257contêm sua destinação, exceto as GUARDAS MUNICIPAIS. 
Como consta na atual redação, poderão ditas força tornarem-se para militares, sem controle rígido de 
disciplina e supervisão técnica. 
Com efeito, a realidade cultural do Brasil indica, em alguns pontos do território nacional, haver 
possibilidade de tais guardas virem ser utilizadas como instrumentos de pressão política 
caracterizando-se,  neste caso totalmente contrárias aos altos interesses da segurança pública. 
 
   
   
 EMENDA:01877 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: inciso I, art. 258  
Suprima-se a expressão "... contra a ordem política e social ou", constante do inciso I do art. 258 do 
capítulo IV, Título Vi do anteprojeto. 
Justificativa 
Consideramos despropositado esse dispositivo, além de profundamente antidemocrático. A Polícia 
Federal não deve se transformar num órgão destinado a reprimir as ações políticas do povo 
brasileiro.  
   
   EMENDA:02012 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 257  
Seja dado ao art. 257 a seguinte redação:  
"Art. 257 - A Segurança Pública...  
I - ............................  
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II - Forças Policiais;  
III - ..........................  
IV - Polícias Judiciárias;  
IV - Vigilâncias Municipais. 
Justificativa 
A dicotomia CIVIL X MILITAR, que tanto vem contribuindo para que não haja um entendimento ideal 
entre as polícias civil e militar em algumas Unidades da Federação, deve nessa oportunidade ser 
debelada. Como Forças Policiais, as atuais polícias militares, são, hoje, uma verdadeira “POLÍCIA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA”, com um leque de atividades abrangentes destinadas à proteção, 
assistência e socorro ao cidadão e à comunidade, na preservação e manutenção da ordem pública. 
Já as polícias civis, sendo de nominadas Polícias Judiciárias estariam destinadas às atividades 
especificas de apuração de ilícitos e investigação criminal, em auxílio ao, Poder Judiciário e ao 
Ministério Público. 
Por outro lado, ao se denominar de “Vigilâncias Municipais” as atuais Guardas Municipais, busca-se 
destinar aquelas Corporações à competência de vigilância do patrimônio municipal. Ademais o termo 
“Guarda configura uma definição tipicamente militar. 
O Conceito de vigilância é mais adequado para as Corporações municipais uma vez que os bens 
comuns necessitam de proteção adequada, liberando as Polícias Militares, ou Forças Policiais para a 
preservação da ordem pública. 
Com efeito as Escolas, Parques, Jardins, Cemitérios e Edifícios Municipais merecem a proteção das 
vigilâncias municipais, atribuições  que efetivamente exigem recursos humanos em efetivo 
considerável.  
A investidura dos vigilantes municipais sempre foi e será de natureza civil.  
 
   
   EMENDA:02014 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 260  
Suprimam-se do Anteprojeto:  
a) a expressão "dirigidos por Delegados de Polícia de Carreira' do "CAPUT' do artigo 260;  
b) o parágrafo único do artigo 260. 
Justificativa 
Não pode a Constituição Federal estabelecer que as Policias Civis sejam dirigidas por Delegados de 
Polícia de carreira, porque na hipótese de uma greve de Delegados de Polícia Civil, uma vez que as 
ocorrências vão terminar na Delegacia de Polícia, e imobilizando os Governadores dos Estados, que 
não poderiam substituir os Delegados de Polícia por outros funcionários. 
O parágrafo único do artigo 260 configura uma interferência indevida da União no Estado Membro, 
tratando de matéria que refoge a natureza constitucional.  
O que é Lei Especial? Qual a resposta? É Lei Complementar? É Lei Orgânica? É Lei Ordinária? 
A partir de tais interrogações percebe-se que o Parágrafo Único do artigo 260 deve ser suprimido “in 
limite”, sob pena de configurar grave heresia a jurídica e ofensa ao princípio federativo.  
 
   
   EMENDA:02015 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Caput do art. 260  
Dê-se ao caput do art. 260 a seguinte redação:  
"Art. 260 - As Polícias Civis são instituições permanentes, organizadas por lei,  
dirigidas por Delegados de Polícia de Carreira, destinadas, ressalvando a competência da União, a  
proceder à apuração de ilícitos penais, à repressão criminal em Auxílio à função  
jurisdicional na aplicação do Direito Penal Comum, exercendo os poderes da Polícia Judiciária, nos  
limites de suas circunscrições, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do  
Distrito Federal.' 
Justificativa 
A expressão “repressão criminal” tem um sentido amplo e abrangente. Cidadão algum deve se omitir 
ante ao ato criminoso. Como obrigação indeclinável as Polícias Militares realizam a repressão 
criminal enquanto exercem o policiamento ostensivo e as Polícias Civis o fazem nas apurações dos 
ilícitos penais, na investigação e em todas as funções de Polícia Judiciária. 
A existência dessa expressão no dispositivo que trata das Polícias Civis sem vinculação com as 
funções que lhes são inerentes, o que não ocorre no dispositivo que trata das Polícias Militares, iria 
resultar em dúvidas de interpretação gerando conflitos de competência. 
Esta emenda visa compatibilizar as disposições do § 1º do art. 259, que dá competência exclusiva 
para as Policias Militares realizarem o policiamento ostensivo – que não pode existir sem a repressão 
criminal – e a redação atual do artigo 260 que deixa margem a que se interprete como exclusiva da 
Polícia Civil a repressão criminal, substituindo  a expressão “E AUXILIAR” por “EM AUXÍLIO”.  
 
   
   EMENDA:02113 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no cap. IV - Da Segurança Pública, art. 259, As Polícias Militares, a seguinte emenda:  
As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros...; São forças auxiliares do Exército e  
reserva deste para fins de mobilização quando decretado Estado de Guerra. 
Justificativa 
Mais uma vez, caracterizo que a ordem interna na sua preservação é dever das Polícias Estaduais e 
as mesmas só serão mobilizadas pelo Exército quando o Brasil estiver em Estado de Guerra. 
 
   
   EMENDA:02132 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 259 e § 1o.  
Modifique-se a redação do artigo 259 e seu § 1o., que passarão a ter a seguinte redação:  
Art. 259 - As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiro são instituições permanentes e regulares,  
destinadas à preservação da ordem pública, com base na hierarquia, disciplina e investidura  
militares; exercem o poder de polícia de manutenção da ordem pública, inclusive nas  
rodovias e ferrovias federais, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do  
Distrito Federal; as atividades de policiamento ostensivo são exercidas com exclusividade pelas  
Forças Policiais.  
§ 1o. - As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são forças auxiliares do Exército e reserva 
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deste para fins de mobilização.  
§ 2o. - ........................  
§ 3o. - ......................... 
Justificativa 
A nova redação apresentada, refere-se somente quanto ao reordenamento do dispositivo ao 
reordenamento do dispositivo no art. 129 e seu § 1º. 
A alteração proposta para o artigo 259, faz com que o atual § 1º seja inserido no “caput”  do artigo e a 
parte final deste, figure como § 1º, a modificação vida inserir no corpo do artigo conceito essencial às 
atividades das Forças Policiais; por outro lado, passa a compor o § 1º aquilo que é meramente 
acessório as referidas organizações, porque não diz respeito às atividades fins das mesmas, já que 
espelha condição eventual e transitória (situação de força auxiliar do Exército e reserva deste para 
fins de mobilização).  
Convém salientar-se que a modificação é estritamente de ordenamento e não de conteúdo 
É a justificativa.  
   
   EMENDA:02140 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Inciso II do Artigo 257.  
Modifique-se o inciso II do artigo 257, que passará ter a seguinte redação:  
I - ........................................  
II - Forças Policiais  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - ........................................ 
Justificativa 
Pelo texto sugerido, as Policias Militares passam a denominar-se Forças Policiais. 
No que concerne às Policias Militares a adjetivação “militar” não tem razão de ser, porque não 
qualifica suas atividades eminentemente civis, de prestação, e não encontra correspondência nem na 
destinação das organizações que de direito e de fato são militares pois a Força Terrestre chama-se 
Exercito, a Força Aérea denomina-se Aeronáutica e a Força Naval, Marinha. (art. 90 da atual 
Constituição Federal).  
Transcrevemos a seguir, parte da Conclusão do Relatório da Subcomissão de Defesa do Estado, da 
Sociedade e de sua Segurança, na qual apresentadas as justificativas que nortearam a elaboração 
do texto ali redigidos, que consagrou a denominação Força Policial. 
“Pela proposta ora apresentada, passam a denominar-se Forças Policiais as atuais Polícias Militares 
nomenclatura mais adequada à designação dessas Corporações Policiais dos Estados membros, 
Territórios e Distrito Federal (pg. 29 do Anteprojeto). 
As Forças Policiais estaduais continuarão exercendo a polícia ostensiva, como aliás o vem exercendo 
há mais de século e meio, desde o período regencial. Recentemente, de forma equivocada, 
receberam a denominação impropria de Policia Militar, sugerindo interpretações desastrosas. Sua 
ação é complementada pela atividade de Policia Civil a qual tem como procedimento processual 
básico o Inquérito Policial, instituto jurídico consagrado no Brasil como alternativa ao Juizado de 
Instrução Criminal. 
É a justificativa.  
 
   
   EMENDA:02155 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: art. 258, inciso  IV, do Anteprojeto.  
retornar ao art. 258, inciso IV, relativo à competência da Polícia Federal:  
"exercer a classificação e o controle de diversões públicas, segundo se dispuser em lei". 
Justificativa 
De acordo com a proposta aprovada anteriormente pela Comissão de Organização Eleitoral, 
Partidária e Garantia das Instituições, julgamos procedente a permanência do órgão de classificação 
de diversões públicas no âmbito da Policia Federal, tendo em vista os aspectos abaixo: 
O primeiro diz respeito à atividade censória em si, considerando-a em seu todo, ou seja, análise e 
classificação prévia e o imediato controle das decisões. No primeiro momento, exigem respeito do 
comportamento humano, face às mensagens veiculadas pelos espetáculos em exame. O segundo 
passo reveste-se de caráter eminentemente fiscalizatório, exigindo-se o poder de polícia para o 
efetivo controle das restrições estabelecidas pelo órgão.  
O exercício da liberdade é direito individual e deve ser incentivado conscientemente. Há, contudo, por 
trás da propalada liberdade, grupos com maior acesso aos meios de comunicação de massa que 
defendem seus interesses econômicos, a despeito de qualquer preocupação com a preservação 
moral média da sociedade. Necessário, então, que haja o acompanhamento por órgão de 
reconhecida credibilidade e idoneidade, de sorte que a defesa dos costumes e da ordem social, de 
que vale o Estado para preservar determinados princípios éticos indispensáveis à vida em sociedade, 
seja exercido com critério e eficácia. 
O Departamento de Polícia Federal já possui uma estrutura de apoio em termos administrativos, 
materiais e funcionais, que permite o pronto atendimento das exigências acima levantadas, em 
consonância com as ideias democráticos ora delineados pela Nova Constituição. Além disso, há que 
se falar na sincronia da atividade de classificação dos espetáculos públicos com outros serviços 
exercidos pelo PDF, quais sejam, a prevenção e repressão a entorpecentes, a polícia marítima, aérea 
e de fronteiras, dentre outras.  
    
 
EMENDA:02196 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   "Suprima-se do § 2o. do Artigo 259 do  
Capítulo IV - Da Segurança Pública - a expressão "e perícias de incêndios". 
Justificativa: 
Os Corpos de Bombeiros são integrados por profissionais adestrados na prevenção e principalmente 
no combate a incêndios. A atividade pericial, objetivando a determinação das causas dos incêndios, 
formas de propagação, há de ser desenvolvida, pela mesma razão, por profissionais com formação 
técnico universitária, com amplos e específicos conhecimentos de engenharia civil, elétrica, 
mecânica, eletrônica, química, industrial e de física, ocupantes de cargos próprios, aptos, pois, a 
emitirem laudos adequados à apuração de crime ou de ilícito civil. Tais profissionais, peritos criminais, 
integram a estrutura das unidades de polícia científica das Polícias Civis do Estado, responsáveis, 
hoje, por essa atividade pericial, que se insere no campo maior da atividade de polícia judiciaria. 
A perícia, portanto, escapa ao campo de atuação do bombeiro que foi, apenas para combater 
incêndios. 
A sus preparação lhe faculta, quando muito, conhecimento para atuar preventivamente, vistoriando 
locais, exigindo a colocação de dispositivos contra fogo, etc.  
 
   
   EMENDA:02199 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   Ao parágrafo único do artigo 260, acrescido  
de dois incisos, dê-se a seguinte redação:  
Art. 260. .........................  
Parágrafo único. A lei disporá sobre a carreira de Delegado de Polícia, aberta aos  
bacharéis em Direito por meio de prévio concurso público de provas e títulos, assegurando a seus  
integrantes as garantias de:  
I - inamovibilidade, salvo motivo de interesse público relevante, por decisão do Conselho Superior  
de Polícia;  
II - irredutibilidade de remuneração e paridade dela com os órgãos do Ministério 
Público correspondente. 
Justificativa 
A segurança pública é, hoje, assunto prioritário em qualquer, meta de Governo. É necessário que se 
tenha uma preocupação muito grande no momento de traçar normas constitucionais a respeito do 
funcionamento das polícias, para que elas estejam à altura de realizar serviços de segurança que 
correspondam aos anseios da comunidade. Para tanto, entre outras providências, é indispensável 
dotar o Delegado de Polícia, como autoridade de polícia judiciária, de certas garantias capazes de 
colocá-lo fora de influências subalternas e injunções políticas e outras ordens. Por isso é medida de 
alto alcance a concessão das garantias da inamovibilidade e da irredutibilidade de vencimentos. Por 
outro lado, nada mais justo que a paridade proposta, em face da semelhança das funções de polícia 
e de Ministério Público. 
 
   
   EMENDA:02797 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 259.  
Inclua-se no art. 259, do anteprojeto, o seguinte parágrafo:  
Art. 259 - ..................................  
§ 4o. - Os Municípios com mais de cem mil habitantes, poderão criar e manter com a ajuda da  
União, guarda municipal, como auxiliar da Policia Civil. 
Justificativa 
Para adequação com o que estabelece o inciso V. do art. 257, do anteprojeto, necessário se faz a 
inclusão do presente parágrafo instituindo a guarda municipal como corpo auxiliar  da polícia civil, na 
manutenção da Ordem Pública e investigação criminal, nos Municípios com população superior a 
cem mil habitantes. 
 
   
   EMENDA:02990 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 258  
Dê-se ao inciso I do Artigo 258 do anteprojeto, a seguinte redação:  
Art. 258 ....................................  
I - Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens,  
serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim  
como outras infrações, cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional, e  
assegurar e garantir, quando no exercício do mandato, a segurança e autoridade dos membros do  
Congresso Nacional. 
Justificativa: 
O país não pode continuar assistindo o flagrante desrespeito da autoridade de membros do 
Legislativo por parte de integrantes das policias estaduais, como ocorrido em Brasília, no fim do ano 
passado. A autoridade do membro do Congresso Nacional deve ser respeitada em toda e qualquer 
circunstância.  
 
   
   EMENDA:02996 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 260  
Dê-se ao Parágrafo único do artigo 260 do anteprojeto, a seguinte redação:  
Art. 260 ....................................  
Parágrafo Único - Lei especial disporá sobre a carreira de Delegado de Polícia, aberta aos  
bacharéis em Direito por meio de concurso público de provas e títulos, e sobre a carreira de outros  
quadros policiais estabelecendo o grau técnico e qualificativo necessário ao exercício de suas  
atribuições. 
Justificativa: 
A qualidade dos serviços de segurança, em nosso país, não depende, infelizmente, apenas do grau 
de proteção dos Delegados de Polícia.  
 
   
   EMENDA:03480 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: art. 260  
Seja suprimida do Art. 260 do Anteprojeto da Constituição a expressão: "repressão criminal" 
Justificativa: 
A repressão criminal, em princípio, é atribuição do Poder Judiciário, desde o advento do Estado 
Liberal, a partir das revoluções do século XVIII, reforçadas pelas do século XIX. 
A sanção criminal ocorre pela sentença transitada em julgado, a qual é da competência do Estado 
através do Poder Judiciário. 
Pela tradicional independência dos Poderes, não é possível ao Poder Executivo penalizar 
criminalmente o cidadão delituoso, sob o risco de invadir o âmbito do poder encarregado da 
prestação jurisdicional, o Poder Judiciário, não podendo assim a locução figurar no texto da forma 
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como foi redigida, pelo que abaixo se expõe, como argumentos à compatibilização do texto à 
moderna doutrina do Direito Processual Penal. 
Segundo declara o festejado mestre José Cratella Junior no livre “Direito Administrativo da Ordem 
Pública”, pagina 171, Editora Forense, 1986: 
“A Polícia Judiciária é também denominada repressiva, nome que merece reparo porque ela não 
reprime os delitos, mas auxilia o Poder Judiciário, nesse mister. Polícia Auxiliar, é porém expressão 
correta”. (grifos nossos).  
O ilustre professor Hélio Tornaghi, na publicação “Polícia Civil e Constituinte”, página 17, afirma: 
“A repressão é exercida pelo Poder Judiciário, com a colaboração da Polícia no descobrimento e 
apuração de fatos delituosos ou contravencionais e de sua autoria. Para isso é que serve o Inquérito 
Policial”. (grifos nossos). 
Ora, o próprio Inquérito Policial é polemizado hoje, com as ideias de criação do Juizado de Instrução, 
o qual esvaziaria o discutido IP. 
 
   
   EMENDA:03485 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 267, inciso V  
Inclua-se no Capítulo V - Da Segurança Pública, o seguinte artigo:  
"As guardas municipais, a serem reguladas por lei estadual destinam-se à vigilância do  
patrimônio municipal, sob a supervisão das Polícias Militares". 
Justificativa: 
Observa-se no Capítulo V – DASEGURANÇA PÚBLICA, que na medida em que o anteprojeto 
anumera as Instituições componentes do sistema foi sendo definida a destinação de cada uma delas. 
Isto só não ocorreu quando às Guardas Municipais. (inciso V, art. 257). 
Daí a necessidade de ADEQUAÇÃO do texto à lógica vigente para uma instituição Policial que, nas 
ruas, deve ser disciplinada e controlada rigidamente e bem orientada em sua missão para se tornar 
transparente à necessidade e ao cidadão.  
 
   
   EMENDA:03617 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 259  
Seja incluído no Artigo 259, o seguinte Parágrafo:  
ARTIGO 259 - ................................  
Parágrafo - As Guardas Municipais destinam-se à segurança e proteção dos próprios públicos dos  
respectivos Municípios, sob a supervisão e organização da Polícia Militar, na forma que a 
lei estabelecer. 
Justificativa: 
O preparo e a formação de todos os elementos vinculados à segurança pública exigem uma certa 
padronização. 
Por outro lado, a atuação preventiva há de ser integrada para maior eficácia do serviço de segurança 
prestado à população. 
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Em tendo a Polícia Militar a responsabilidade do policiamento ostensivo e dispondo de infraestrutura 
para a formação e preparo dos seus quadros preenche a melhor conveniência que o Estado socorra 
os Municípios preparando e originando a sua Guarda Municipal, que exercerá a árdua tarefa de 
proteger os bens da Prefeitura. 
Teremos pela forma proposta, além da complementação do texto Constitucional, a compatibilidade do 
sistema de segurança nos Estados e Municípios. 
 
   
   EMENDA:03840 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 260, o seguinte parágrafo:  
§ 2º ... Os Municípios poderão criar e montar, conforme se dispuser em lei, serviços de Guarda  
Municipal, sob a orientação das Políticas Civis.  
Consequentemente renumere-se o parágrafo já existente. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva prover os Municípios de mais um instrumento de defesa da sociedade. 
Em muitos Municípios brasileiros a falta de segurança é absoluta. As Polícias Estaduais se mostram 
inoperantes e insuficientes. Daí a razão de permitir que os Municípios, que livremente e, segundo às 
conveniências e realidades, quiserem instituir guardas para buscar a melhoria da segurança da sua 
população poderá fazê-lo.  
 
   
   
 
 EMENDA:03931 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa E Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 259  
Seja dada ao artigo 259, do Anteprojeto da Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
Artigo 259 - As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, organizadas com base na organizadas com base na hierarquia, disciplina e investiduras  
militares, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal;  
são forças auxiliares do Exército e reservas deste para fins de mobilização, comandadas  
exclusivamente por oficiais do serviço ativo do último posto da carreira, a não ser quando  
mobilizadas.  
§ 1o. - As Polícias Militares destinam-se à preservação da ordem pública e exercem o poder de  
Polícia de Manutenção da ordem pública, inclusive nas rodovias e ferrovias federais, desenvolvendo  
com exclusividade as atividades de policiamento ostensivo.  
§ 2o. - Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa civil, segurança contra incêndios,  
busca e salvamento e perícias de incêndios.  
§ 3o. - Os Municípios poderão criar serviços voluntários de prevenção e combate a incêndios sob  
a supervisão e organização dos Corpos de Bombeiros, na forma que a lei estabelecer.  
§ 4o. - As Guardas Municipais destinam-se à segurança e proteção dos próprios públicos dos  
respectivos Municípios, sob a supervisão e organização da Polícia Militar, na forma que a lei  
estabelecer. 
Justificativa: 
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O caput do Artigo 259 do Anteprojeto confunde as Polícias Militares com os Corpos de Bombeiros.  
A simples leitura proporciona a certeza de que houve um equívoco, certamente decorrente do 
acúmulo de trabalho com que se deparou o nobre Relator, que não observou a falha da Comissão 
Temática.  
A presente Emenda, além de classificar o texto, distinguindo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, 
conforme a destinação específica de cada instituição, ainda a destinação das Guardas Municipais, 
preenchendo uma lacuna verificada no Anteprojeto. 
Registre-se, por oportuno, que a atividade policial e de bombeiro exige um profissionalização 
específica. 
Resguardar o exercício do Comando para Oficiais do serviço ativo, do último posto das respectivas 
corporações, além de tornar mais eficiente o serviço de segurança pública prestado, consagra o 
princípio inserido no próprio Artigo, que pretende preservar a autoridade do Governador e a 
autonomia das Unidades da Federação.  
É claro que, como as Forças Auxiliares e Reservas do Exército, é admissível que, em situação 
especialíssima, quando mobilizadas, possam ser comandadas por Oficiais cuja indicação não passe 
pelo crivo do Governador, por serem oriundos de quadros estranhos aos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros.  
 
   
   EMENDA:03986 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 258 do Anteprojeto 
Suprimir a locução "penais contra a ordem política e social" 
Justificativa: 
A supressão que estamos propondo na parte relativa ao artigo 258, que trata da atribuição da Polícia 
Federal, está no que entendemos em conflito com outros dispositivos do Anteprojeto na questão de 
apurações de ilícitos, contra a ordem pública em geral, haja visto que no artigo 259, dispõe que os 
Policiais Militares e os Corpos de Bombeiros, são destinados à preservação da ordem pública, 
portanto está aí, o sentido genérico da norma.  
Ressaltamos ainda que deve ser respeitado o princípio federativo, onde compete aos Estados a 
segurança dos cidadãos e a ordem pública. Ademais salientamos que, os dispositivos que 
estabelecem os estados de defesa e de sítio resguardam as garantias da ordem pública e social, 
quando houver graves perturbações ou calamidades naturais.  
Por estas razões, procuramos estabelecer uma melhor adequação aos preceitos da ordem pública, 
contida no Anteprojeto de constituição.  
 
   
   EMENDA:04127 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda: Acrescente-se ao § 1o. do art. 259 do Capítulo IV - Da Aditiva Segurança Pública - a  
expressão "fardado", após a palavra ostensivo. 
Justificativa: 
Em razão da natureza das Polícias Militares a atividade de policiamento extensivo tem como 
característica essencial o uso obrigatório da farda, que identifica os seus integrantes perante o povo 
como guardiões de prevenção contra a criminalidade. 
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Sendo a sua primordial atribuição evitar a ocorrência de infrações penais é evidente a obrigatoriedade 
do policiamento ostensivo ser feito policial fardado, estrategicamente distribuídos a pé, a cavalo ou 
motorizado nos locais de maior incidência criminal de prevenção, colocar nesses lugares 
representantes das Policias Militares em trajes civis e, consequentemente, não identificados como 
policiais na mobilidade missão de prevenir o crime. 
Por isso, impõe-se a adoção do dispositivo proposto, focando expresso no § 1º do Artigo 259 que “as 
exclusividades pelas Policias Militares”, mesmo porque se assim não for inútil será atribuir a 
exclusividade dessa modalidade de policiamento a essa Corporação.  
 
   
   EMENDA:04129 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Acrescente-se ao "caput" do art. 260 do Capítulo IV - Da Segurança Pública - as expressões  
"com exclusividade" "e do Poder Legislativo;, conforme segue:  
"Art. 260 - As Polícias Civis são instituições permanentes, organizadas por Lei,  
dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, destinadas com exclusividade, ressalvada a  
competência da União e do Poder Legislativo, a proceder a apuração de ilícitos penais, a  
repressão criminal, e auxiliar a função jurisdicional na aplicação do Direito Penal comum,  
exercendo os poderes de Polícia Judiciária, nos limites de seus circunscrições, sob a autoridade  
dos governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal. 
Justificativa: 
A emenda aditiva, com exclusividade, ao texto visa garantir a unicidade do Sistema de Polícia Civil, 
que desde os tempos imemoriais vem sendo exercido pelo complexo da Polícia Civil, dentro da 
multiplicidade e heterogeneidade de funções. A forma exclusiva é uma garantia para o funcionamento 
do sistema e o perfeito auxílio à função jurisdicional na aplicação do Direito Penal comum. 
Ressalte-se, ainda, que a inclusão da alocação “com exclusividade” resguarda ao Delegado de 
Polícia de carreira, bacharel em Direito, a incumbência da atividade de polícia judiciária e tem como 
objetivo evitar possíveis conflitos entre as Polícias Civis e Militares. 
Sem a cautela, não se terá preservado a garantia daquela direção, pairando ao sabor das 
circunstancias e conveniências a eventual designação de outros órgãos para presidir procedimentos 
de polícia judiciária, resguardando-se por óbvio, a competência da União e do Poder Legislativo, este 
último em razão das Comissões Parlamentares de Inquérito.  
 
   
   EMENDA:04144 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva - Suprima-se do § 2o. do Artigo 259 do Capítulo IV - Da Segurança Pública -  
a expressão "e perícias de incêndios". 
Justificativa: 
É preciso não confundir a vistoria prévia, meramente administrativa, que os integrantes dos gloriosos 
Corpos de Bombeiros realizam em edifícios para prevenir a ocorrência de incêndios indicando os 
requisitos mínimos indispensáveis a sua segurança, tais como porta corta-fogo, saídas de 
emergência, hidrômetros, mangueiras, extintores, etc., com “perícia de incêndio”, providência 
característica de polícia judiciária, por apresentar a materialidade do fato, que poderá ser acidental ou 
delituoso.  
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Ressalte-se que para a perícia ter validade jurídica, torna-se indispensável a nomeação de peritos, 
altamente capacitados, como curso superior, além de conhecimentos técnicos-profissionais na 
especialização, por autoridade competente, que preside  feito, quer no inquérito policial, quer na ação 
penal, responsável pela formulação dos requisitos específicos para cada caso, a serem respondidos 
pelos peritos. 
Demais, é matéria própria da legislação ordinária, típica do Direito Penal Adjetivo, não se coadunando 
à magnitude de texto constitucional.  
 
   
   EMENDA:04762 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Seja dada ao Art. 260 do Anteprojeto da Constituição a seguinte redação:  
"Art. 260 - As Polícias Civis são instituições permanentes, organizadas por lei,  
dirigidas por Delegados de Polícia de Carreira, destinadas, ressalvada a competência da União, a  
proceder à apuração jurisdicional na aplicação do direito Penal Comum, exercendo os poderes de  
Polícia Judiciária, nos limites de suas circunscrições, sob a autoridade dos Governadores  
dos Estados, dos Territórios e do distrito Federal." 
Justificativa: 
A emenda objetiva adequar, como melhor precisão técnica, a destinação das Polícias Civis na 
representação criminal, sempre como “Polícia Auxiliar” do Judiciário na aplicação do Direito Penal 
Comum.  
Com efeito é importante que as Polícias civis evoluem, cada vez mais, ao nível técnico-científico na 
atividade de investigação criminal e consequente auxilio à representação do crime, utilizando, de 
forma racional, os recursos científicos modernos, particularmente os da informática.  
Continuação da página 01 
A redação dada ao dispositivo visa ajustar o conceito de polícia judiciária ao seu efetivo papel como 
integrante do Sistema de Segurança Pública, configurando-se como instrumento de ação auxiliar de 
Poder Judiciário. 
Por outro lado, com a redação ora proposta há um, ajuste à mais recente doutrina do Direito 
Administrativo, na palavra do ilustre mestre DIOGO DE FIGUEREDO MOREIRA NETO, 
caracterizando a distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária, se referindo ao seu objetivo 
e à sua finalidade de atuação: 
“Quando à finalidade, a diferença está na repressão: enquanto no exercício da polícia administrativa a 
repressão é própria da Administração que a emprega discricionária e executoriamente até 
restabelecer a ordem pública exercício de polícia judiciária a repressão é própria e exclusiva do Poder 
Judiciário, não cabendo o uso da discricionariedade e da executoriedade senão instrumentalmente, 
no estrito limite para a Administração lograr a apresentação do responsável pela violação à ordem 
pública, eventualmente tipificada como conduta punível, à justiça. “(grifos nossos) (In Direito 
Administrativo da Ordem Pública, Álvaro Lazzarini et all il; apresentação de Miguel Seabra Fagundes, 
Rio de Janeiro, Forense, 1986.)  
 
   
   EMENDA:04784 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 157 do anteprojeto, o seguinte Parágrafo Único:  
Art. 257 - ..................................  
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Parágrafo único - As guardas municipais, a serem reguladas por lei estadual, destinam-se à  
vigilância do patrimônio municipal, sob a supervisão das Polícias Militares. 
Justificativa: 
O objetivo em mira é a necessária ADEQUAÇÃO do texto, eis que todos os órgãos citados nos 
incisos I e IV do Art. 257 contem sua destinação, exceto as GUARDAS MUNICIPAIS. (Inciso V). 
A força que está nas ruas a serviço do cidadão e da comunidade necessita de rígido controle e 
disciplina, pois, caso contrário, torna-se um risco grande demais. Assim, os altos integrantes de 
segurança pública, como um dever do Estado e um direito do cidadão, não seriam atendidos 
plenamente.  
 
   
   EMENDA:04974 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 259  
O artigo 259 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 259 - As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, destinadas à preservação da ordem pública, com base na hierarquia, disciplina e  
investidura militares; exercem o poder de polícia de manutenção da ordem pública, sob a autoridade  
dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal; são forças auxiliares do  
Exército e reserva deste para fins de mobilização. 
Justificativa: 
A emenda suprimiu a expressão “inclusive nas rodovias e ferrovias federais”, com a finalidade de 
evitar o conflito de competência entre o Estado e a União, esta responsável pela exploração dos 
serviços de transportes nas rodovias e ferrovias federais, inclusive competente para legislar. 
 
 
 EMENDA:05054 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do Art. 23 do Regimento Interno da Comissão de Sistematização - 
(Resolução no. 01/87 C.S.).  
Suprima-se o inciso V do Artigo 257. 
Justificativa 
Malgrado ter-se mantido a referência a Guardas Municipais no texto da Comissão IV (Artigo 32), e 
repetido no Anteprojeto da Comissão de Sistematização (Artigo 257), nenhum outro ponto dos seus 
projetos define, regulamenta ou descreve o que seria tal Guarda, em flagrante contraste com os 
dispositivos que fornecem tais elementos acerca dos demais corpos policiais previstos nos incisos I a 
IV dos respectivos artigos. Como é sabido, pelos relatórios da Subcomissão dos Municípios e 
Regiões e da Comissão da Organização do Estado, que a propositura da criação de Guardas 
Municipais - independentemente das situações hodiernas de facto - não foi acolhida nem mereceu 
destaque, cremos ser de bom alvitre, numa tarefa de sistematização bem concebida, operar a 
supressão do inciso mencionado acima, uma vez que, destarte, compatibiliza-se formalmente a 
questão com o teor predominante na questão, que reserva aos Estados e à União os encargos da 
segurança, e da defesa. 
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  EMENDA:05355 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSTIVO EMENDADO:  
Modifica o caput do art. 257  
Art. 257 ....................................  
"O Estado protegerá a Sociedade, preservando a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do  
patrimônio, através dos seguinte órgãos." 
Justificativa: 
Trata-se de dar ao caput do artigo a redação própria de um princípio e não a definição de uma escala 
de administração.  
 
   
   EMENDA:05368 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda de adequação  
Dispositivo emendado: Artigo 259, § 1o.  
Ao § 1o., após a expressão "Polícias Militares", acrescentar: "poderão no entanto, ficar a cargo das 
Guardas Municipais, nos Municípios onde as guardas vierem a ser organizadas e implantadas nos 
termos da lei. 
Justificativa: 
Trata-se de adequar o art. 257, inciso V, com o art. 259 §1°. 
Criada por lei municipal a Guarda Municipal assumirá naturalmente as atividades previstas no § 1º.  
 
   
   EMENDA:05546 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva de Adequação e Compatibilização  
Dispositivo emendado: art. 258, III  
Acrescente-se ao art. 258, III, o dispositivo correspondente ao inciso II, do artigo 23, do  
Anteprojeto da Comissão VI e que foi suprimido, no atual projeto dessa Egrégia Comissão de  
Sistematização, por evidente lapso, desde que não há qualquer incompatibilização com outras  
disposições, seja da mesma Comissão ou de outras.  
É o seguinte o teor do dispositivo a ser restaurado, que estabelece como competência da  
União; através da Polícia Federal:  
" II - executar os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteira, através da Polícia  
Federal, e, por este mesmo órgão nas rodovias e ferrovias federais, na parte eferente a crimes  
contra a vida e o patrimônio." 
O presente dispositivo ainda merece reparo, de modo a ter melhor adequação, acrescentando-se  
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que esses serviços são executados pela Polícia Federal, também nos portos e aeroportos; de fato,  
a polícia marítima e área é nesses locais que é exercida e a polícia de fronteira, na maioria das  
vezes, também aí o é. Para melhor adequação a redação do dispositivo deve ser a seguinte:  
"Art. 258 ..................................  
............................................  
III - exercer a polícia de minas e a marítima, aérea e de fronteira nas rodovias e  
ferrovias federais, nos portos e aeroportos, na parte referente a crimes contra a vida e o patrimônio." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
 

 
___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00328 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: art. 254  
Suprima-se o art. 254 do Capítulo IV do Título VI do projeto. 
Justificativa: 
A supressão proposta visa compatibilizar o texto do anteprojeto com outros preceitos contidos no 
mesmo projeto, com o previsto no art. 255. 
Parecer:   
   A emenda propõe a supressão do artigo 254 do projeto. Em nosso substitutivo, cogitamos da 
supressão do mencionado artigo, que nos parece abordar tema cabível em lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00413 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Dispositivos Emendados: Art. 54, inciso XII, alínea "d", incisos XIII e XIV; Art. 99 inciso  
VIII; Art. 108 incisos III e V; Art. 187 inciso VII, Art. 189 caput; Art. 192 inciso I; Art. 196,  
§ 2o. inciso I; Art. 20 inciso I alíneas "b" e "c"; Art. 229 § 2o.; Art. 23 inciso IV; e Art. 235  
§ 2o.; Art. 255 caput.  
Suprima-se dos dispositivos acima mencionados do projeto de Constituição as expressos: "ou dos  
Territórios", "e dos Territórios", "dos Territórios", "e Territórios", "e os Territórios", "dos governadores 
dos Territórios" 
Justificativa: 
Todos os dispositivos emendados referem-se ao mesmo assunto buscamos com essa emenda 
suprimir do Texto do Anteprojeto qualquer referência a Territórios Federais, compatibilizando com o 
disposto nos Artigos 49, § 3º, bem como com o espirito democrático que deve prevalecer na futura 
Constituição que desenhará um novo Federalismo baseado numa Federação onde as Unidades 
competentes sejam isonômicas.  
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Parecer:   
   Pelo não acolhimento, nos termos da redação adotada no substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00419 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva para adequação ao texto do Projeto do Relator, no Art. 253.  
art. 253, caput, mantenha-se  
Dê-se aos incisos a seguinte redação:  
"I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens,  
serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim  
como outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija  
repressão uniforme, bem assim, executar medidas asseguratórias da incolumidade física do  
Presidente da República, de Diplomatas  
Estrangeiros em território nacional, segundo se dispuser em Lei.  
II - Prevenir e reprimir:  
a) crimes contra a Segurança Nacional e a Ordem Política e Social;  
b) Crimes contra a Organização do Trabalho ou decorrentes de greves;  
c) Crimes de tráfego de entorpecentes e das drogas afins;  
d) Crimes cometidos a bordo de navio ou aeronave, ressalvados os de competência militar;  
e) Crimes contra a vida, o patrimônio e as comunidades silvícolas;  
f) Crimes contra os abusos que ferem a moral e os bons costumes;  
g) Crimes contra servidores federais no exercício de suas funções;  
h) Infrações às normas de ingresso ou permanência de estrangeiros;  
i) Outras informações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou de suas  
entidades Autárquicas ou Empresas Públicas, assim como aqueles cuja prática tenha repercussão  
interestadual e exija repressão;  
III - Coordenar, interligar e centralizar os Servidores de Identificação Criminal;  
IV - Selecionar, formar, treinar, especializar e aperfeiçoar o seu Pessoal Civil, de  
todas as Categorias Funcionais, dadas as suas peculiaridades próprias, obedecendo a orientação  
técnica do Órgão central do Sistema central do Sistema de Pessoal Civil;  
V - Prestar assistência técnica e científica de natureza policial aos Estados, Distrito Federal e território 
quando solicitado;  
VI - Proceder a investigação de qualquer natureza quando determinado pelo Ministro da Justiça; 
Justificativa: 
A presente proposta visa melhorar e aperfeiçoar os trabalhos prestados pela Polícia Federal.  
Parecer:   
   A emenda aditiva ao art. 253, propõe aumentar a função da Polícia Federal, dando-lhe outras 
atribuições além das contidas no Projeto.  
Já foi examinada emenda idêntica do mesmo autos, de número 1p05378-1. 
 
   
   EMENDA:00695 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   
   SUBSTITUTIVO AO CAPÍTULO IV  
CAPÍTULO IV  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 117  

 

DA SEGURANÇA PÚBLICA  
Art. 252 - A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade para a  
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através de órgãos  
específicos. 
Justificativa: 
A Constituição – Diploma maior do País – deverá expressar-se em texto sucinto, no qual estejam 
explícitos a filosofia, os princípios e as diretrizes da organização política, social e econômica do Brasil 
de hoje. Ao demais, o detalhamento subsequente cabe a lei ordinária.  
Particularmente com referência ao Capítulo IV, cabe-nos frisar que a listagem das especializações 
policiais jamais seria exaustiva. O desenvolvimento do país e o surgimento de novas formas de 
produção decorrentes das inovações tecnológicas cria novas formas de relação capital-trabalho, ou 
de integração com o ambiente. A polícia florestal, de criação relativamente recente, é exemplo de 
uma especialização que surgiu com a preocupação de preservar o meio ambiente. Portanto, restringir 
especializações é empobrecer a área de atuação do poder público. A perpetuar o atual texto, o que 
dizer da policia rodoviária federal, da polícia fazendária e mesmo da polícia florestal.  
Parecer:   
   A emenda ao art. 252 substitui a redação dada no Projeto na parte: "através dos seguintes órgão:" - 
para "através de órgãos específicos.  
O Constituinte não deve ter atinado para o fato de que após "...dos seguintes órgãos:"(existem dois 
pontos :) e relaciona quais os órgãos.  
Na forma sugerida, esses órgãos não são especificados, dificultando, sobremaneira, seu 
reconhecimento para a legislação ordinária. 
 
   
   EMENDA:00788 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   O parágrafo 1o. do Art. 254 passa a ter a seguinte redação:  
"Artigo 254..................................  
§ 1o. - As atividades de policiamento ostensivo serão exercidas pelas polícias militares  
em conjunto com os guardas civis." 
Justificativa: 
Não é justo que se impeça os Estados e o Distrito Federal de organizarem suas guardas civis, que 
tantos e tão relevantes serviços prestarem, no passado, à manutenção da ordem pública.  
Parecer:   
   A emenda modificativa ao § 1o. do art. 254, inclusive a polícia civil no exercício ostensivo do 
policiamento. A Polícia Civil, como o seu próprio nome indica, é o indivíduo sem farda exercendo sua 
atividade. A forma OSTENSIVA se faz justamente pelo aspecto predominante do homem em farda. 
 
   
   EMENDA:00801 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ITEM III DO ARTIGO 253  
Suprima-se do inciso III do artigo 253 a expressão final "e de minas". 
Justificativa: 
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A competência da Polícia Federal em combater o conhecimento ou descaminho de ouro e pedras 
preciosas, exercendo, portanto, a polícia de minas, está contida no item I do artigo 253 do 
substitutivo, quando se refere à apuração de infrações penais em detrimento de bens, serviços e 
interesses da União. 
As jazidas no subsolo são bens da União que tem relevante interesse que essas riquezas 
permaneçam no País e não sejam contrabandeadas para o exterior ou desviadas ilegalmente ao 
comercio clandestino. 
Com a retirada da expressão “a de minas” eliminaria a possibilidade da Policia Federal ser compelida 
a dar proteção às jazidas que hoje são exploradas por pessoas ou empresas particulares dedicadas à 
atividade de mineração.  
Parecer:   
   A emenda suprimindo item III - do art. 253 a expressão "e de minas".  
Na justificação à emenda, o Constituinte afirma já estar o dispositivo inserido no item I do artigo, e, no 
final, que, com a retirada da expressão "eliminaria a possibilidade da Polícia Federal ser compelida a 
dar proteção às jazidas que hoje são exploradas por pessoas ou empresas particulares dedicadas à 
atividade de mineração."  
Essa é justamente a grande necessidade de termos um órgão fiscalizando nossas minas. A evasão 
via contrabando, etc, como acontece atualmente, deverá, se não acontecer, pelo menos  
diminuir quando a Polícia Federal passar a fiscalizar essa área. 
 
   
   EMENDA:01187 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 254 § 1o.  
Dê-se, ao § 1o. do art. 254 do anteprojeto, a seguinte redação.  
"§ 1o. - As atividades de policiamento ostensivo, mediante ações preventivas e  
repressivas, são exercidas com exclusividade pelas Forças policiais". 
Justificativa: 
A emenda proposta tem por objetivo consagrar o princípio do “estrito cumprimento do dever legal”, 
embasamento jurídico indispensável ao exercício da função policial.  
A inserção da cláusula “mediante ações preventivas e repressivas” enfatiza o caráter dinâmico que 
deve possuir o policiamento ostensivo, estigmatizando a passividade de meros espectadores, postura 
não condizente com a responsabilidade atribuída às Forças Policiais de zelarem pela preservação da 
ordem pública.  
Vinculado ao “caput”, o parágrafo, com a redação proposta, não institucionaliza o uso indiscriminado 
da violência arbitrária ou as agressões físicas, pois conserva o princípio de que as Forças Policiais 
desempenham parcela da Segurança Pública, protegendo inclusive a incolumidade das pessoas, 
sempre voltadas para a preservação da ordem pública e com base nas determinações legais e na 
disciplina.  
Parecer:   
   A emenda intenta dar nova redação ao § 1o. do artigo 254 do projeto. Devidamente analisada a 
matéria, optamos pela supressão do parágrafo aludido, bem como do seu caput. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01229 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 246  
O Artigo 246 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação.  
Art. 246 As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são  
asseguradas em toda a sua plenitude, aos oficiais da ativa, da reserva e reformados das 
Forças Armadas.  
Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 254  
Inclua-se no Artigo do projeto, o seguinte parágrafo:  
Art. 254 ....................................  
§ 4o. As patentes, com as prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são  
asseguradas, em toda a sua plenitude, aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados das Polícias  
Militares e Corpos de Bombeiros Militares, dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal. 
Justificativa: 
A proposta visa a compatibilizar o texto proposto pelo relator com os títulos apresentados. 
Simplesmente se retirou do Art. 254, abrangido pelo título “DAS FORÇAS ARMADAS”, o que diz 
respeito às polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 
A matéria suprimida deve ser inserida no título “DA SEGURANÇA PÚBLICA”, em parágrafo do  
Art. 259. 
Não se propõe mudar nem a filosofia nem a essência, apenas compatibilizar o texto.  
Parecer:   
   A emenda intenta das nova redação ao artigo 254. Entendemos que o artigo emendado diz respeito 
a matéria infra constitucional, razão pela qual o suprimimos do substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01566 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Nova redação para o artigo 252, supressão do artigo no. 253, exceto o parágrafo único que se  
remete para as Disposições Transitórias:  
Art. 252 - A Segurança Pública é dever do Estado cumprido através de policiais civis e militares.  
§ 1o. - Os municípios poderão organizar guardas - municipais;  
§ 2o. - As policiais judiciárias ou civis, salvo a Federal, serão por lei estadual. 
Justificativa: 
O próprio texto do Anteprojeto dispensa a extensão do artigo 257 e a existência do artigo 256, salvo o 
seu parágrafo único que deve ser deslocado para as Disposições Transitórias.  
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art.252, supressão do art. 253, e remete seu parágrafo único 
para as Disposições Transitória.  
Entendemos que toda a matéria proposta é matéria para lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01595 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 252, inciso V  
Inclua-se no Capítulo V - Da Segurança Pública, o seguinte artigo:  
'As guardas municipais, a serem reguladas por lei estadual destinam-se á vigilância do  
patrimônio municipal, sob a supervisão das Policias Militares''. 
Justificativa: 
A emenda objetiva trazer ao texto uma importante adequação, eis que todos os órgãos citados nos 
incisos I a IV do art. 252 contem sua destinação, exceto as GUARDAS MUNICIPAIS. 
Como consta na atual redação, poderão ditas forças tornarem-se “para militares”, sem controle rígido 
de disciplina e supervisão técnica.  
Com efeito, a realidade cultural do Brasil indica, em alguns postos do território nacional, haver 
possibilidade de tais guardas virem ser utilizadas como instrumentos de pressão política 
caracterizando-se, neste caso totalmente contrarias aos altos interesses da segurança pública.  
Parecer:   
   A emenda intenta acrescentar artigo no capítulo V - Da Segurança Pública, dispondo sobre 
Guardas Municipais. Reputamos mais oportuno enumerar as Guardas Municipais no rol dos  
Órgãos integrantes da Segurança Pública, com a incumbência de proteger o patrimônio municipal. 
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01766 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: inciso I, art. 253  
Suprima-se a expressão "... contra a ordem política e social ou", constante do inciso I do art. 253 do 
capítulo IV, Título VI do anteprojeto. 
Justificativa: 
Consideramos despropositado esse dispositivo, além de profundamente antidemocrático. A Polícia 
Federal não deve se transformar num órgão destinado a reprimir as ações políticas do povo 
brasileiro.  
Parecer:   
   A emenda busca a suprimir expressão do art. 253, que dispõe sobre a Polícia Federal. Fomos mais 
longe. Suprimimos todo o artigo mencionado, entregando à lei ordinária o seu disciplinamento. 
 
   
   EMENDA:01895 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 252  
Seja dado ao art. 252 a seguinte redação:  
"Art. 252 - A Segurança Pública...  
I - ...........................  
II - Forças Policiais;  
III - ........................  
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IV - Polícias Judiciárias;  
V - Vigilâncias Municipais. 
Justificativa: 
A dicotomia CIVIL X MILITAR, que tanto vem contribuindo para que não haja um atendimento ideal 
entre as polícias civil e militar em algumas Unidades da Federação, deve nessa oportunidade ser 
debelada. Como Forças Policiais, as atuais polícias militares, são, hoje, uma verdadeira “POLÍCIA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA”, com um leque de atividades abrangentes destinadas à proteção, 
assistência e socorro ao cidadão e à comunidade, na preservação e manutenção da ordem pública. 
Já as policias civis, sendo denominadas Polícias judiciárias estariam destinadas às atividades 
específicas de apuração de ilícitos e investigação criminal, em auxílio ao, Poder Judiciário e ao 
Ministério Público.  
Por outro lado, ao se denominar de “Vigilâncias Municipais” as atuais Guardas Municipais, busca-se 
destinar aquelas Corporações à competência de vigilância do patrimônio municipal, Ademais o termo 
“Guarda” configura uma definição tipicamente militar. 
O conceito de vigilância é mais adequado para as Corporações municipais uma vez que os bens 
comunais necessitam de proteção adequada, liberando as Polícias Militares, ou Forças Policiais para 
a preservação da ordem pública. 
Com efeito as Escolas, Parques, Jardins, Cemitérios e Edifícios Municipais merecem a proteção das 
vigilâncias municipais, atribuições que efetivamente exigem recursos humanos em efetivo 
considerável. 
A investidura dos vigilantes municipais sempre foi e será de natureza administrativo-civil.  
Parecer:   
   A emenda objetiva dar nova redação ao art. 252, que dispõe sobre a Segurança Pública. 
Comungamos pelo texto contido no projeto, devidamente sopesada a missão de seus órgãos  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01897 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 255  
Suprimam-se do Anteprojeto:  
a) a expressão "dirigidos por Delegados de Polícia de Carreira" do "CAPUT" do artigo 255;  
b) o parágrafo único do artigo 255. 
Justificativa: 
Não pode a Constituição Federal estabelecer que as Polícias Civis sejam dirigidas por Delegados de 
Polícia de carreira, porque na hipótese de uma greve de Delegados de Polícia ocorreria a paralização 
de todo o sistema policial, não só a Polícia Civil, uma vez que as ocorrências vão terminar na 
Delegacia de Polícia, e imobilizando os Governadores dos Estados, que não poderiam substituir os 
Delegados de Polícia por outros funcionários.  
O parágrafo único do artigo 255 configura um interferência indevida da União no Estado membro, 
tratando de matéria que refogue a natureza constitucional. 
O que é Lei Especial? Qual a resposta? E Lei Complementar? E Lei Orgânica? E Lei Ordinária? 
A partir de tais interrogações percebe-se que o Parágrafo Único do artigo 255 deve ser suprimido “in 
limine”, sob pena de configurar grave heresia jurídica e ofensa ao princípio federativo.  
Parecer:   
   A emenda tem por escopo suprimir expressão contida no caput do artigo 255 e seu parágrafo único. 
Optamos pela supressão de todo o artigo, entre à lei ordinária a sua regulamentação. 
 
   
   EMENDA:01898 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Caput do art. 255  
Dê-se ao caput do art. 255 a seguinte redação:  
"Art. 255 - As Polícias Civis são instituições permanentes, organizadas por lei,  
dirigidas por Delegados de Polícia de Carreira, destinadas, ressalvando a competência da União, a  
proceder à apuração de ilícitos penais, à repressão criminal em Auxílio à função  
jurisdicional na aplicação do Direito Penal Comum, exercendo os poderes da Polícia Judiciária, nos  
limites de suas circunscrições, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do  
Distrito Federal." 
Justificativa: 
A expressão “repressão criminal” tem um sentido amplo e abrangente. Cidadão algum deve se omitir 
ante ao ato criminoso. Como obrigação indeclinável as Policias Militares realizam a repressão 
criminal enquanto exercem o policiamento ostensivo e as Policias Civis o fazem nas apurações dos 
ilícitos penais, na investigação e em todas as funções de Polícia Judiciária. 
A existência dessa expressão no dispositivo que trata das Policias Civis sem vinculação com as 
funções que lhes são inerentes, o que não ocorre no dispositivo que trata das Polícias Militares, iria 
resultar em dúvidas de interpretação gerando conflitos de competência. 
Esta emenda visa compatibilizar as disposições do § 1º do art. 254, que dá competência exclusiva 
para as Policias Militares realizarem o policiamento ostensivo – que não pode existir sem a repressão 
criminal – e a redação atual do artigo 255 que deixa margem a que se interprete como exclusiva da 
Polícia Civil a repressão criminal, substituindo  a expressão “E AUXILIAR” por “EM AUXILIO”.  
Parecer:   
   A nova redação proposta pela emenda ao artigo 255 do Projeto, fica elidida pela sua supressão 
total. Pela rejeição 
 
   
   EMENDA:01995 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ABIGAIL FEITOSA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no Cap. IV - Da Segurança Pública,  
Art. 254, As Polícias Militares, a seguinte emenda:  
As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros...; São forças auxiliares do Exército e  
reserva deste para fins de mobilização quando decretado Estado de Guerra. 
Justificativa: 
Mais uma vez, caracterizo que a ordem interna na sua preservação é dever das Policias Estaduais e 
as mesmas só serão mobilizadas pelo Exército quando o Brasil estiver em Estado do Guerra.  
Parecer:   
   A matéria deverá ser regulada pelas constituições Estaduais.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02014 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 254 e § 1o.  
Modifique-se a redação do artigo 254 e seu  
§ 1o., que passarão a ter a seguinte redação:  
Art. 254 - As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiro são instituições permanentes e regulares,  
destinadas à preservação da ordem pública, com base na hierarquia, disciplina e investidura  
militares; exercem o poder de polícia de manutenção da ordem pública, inclusive nas  
rodovias e ferrovias federais, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do  
Distrito Federal; as atividades de policiamento ostensivo são exercidas com exclusividade pelas  
Forças Policiais.  
§ 1o. - As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são forças auxiliares do Exército e  
reserva deste para fins de mobilização.  
§ 2o. - .........................  
§ 3o. - ......................... 
Justificativa: 
A nova redação apresentada, refere-se somente quanto ao reordenamento do dispositivo no art. 254 
e seu § 1º. 
A alteração proposta para o artigo 254, faz com que o atual § 1º seja inserido no “caput”  do artigo e a 
parte final deste, figure como § 1º, a modificação vida inserir no corpo do artigo conceito essencial às 
atividades das Forças Policiais; por outro lado, passa a compor o § 1º aquilo que é meramente 
acessório as referidas organizações, porque não diz respeito às atividades fins das mesmas, já que 
espelha condição eventual e transitória (situação de força auxiliar do Exército e reserva deste para 
fins de mobilização).  
Convém salientar-se que a modificação é estritamente de ordenamento e não de conteúdo 
É a justificativa.  
Parecer:   
   A emenda propõe dar nova redação ao art.254.  
Entendemos que a matéria é objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02022 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Inciso II do Artigo 252.  
Modifique-se o inciso II do artigo 252, que passará ter a seguinte redação:  
I - ........................................  
II - Forças Policiais  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - ........................................ 
Justificativa: 
Pelo texto sugerido, as Policias Militares passam a denominar-se Forças Policiais. 
No que concerne às Policias Militares a adjetivação “militar” não tem razão de ser, porque não 
qualifica suas atividades eminentemente civis, de prestação, e não encontra correspondência nem na 
destinação das organizações que de direito e de fato são militares pois a Força Terrestre chama-se 
Exercito, a Força Aérea denomina-se Aeronáutica e a Força Naval, Marinha. (art. 90 da atual 
Constituição Federal).  
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Transcrevemos a seguir, parte da Conclusão do Relatório da Subcomissão de Defesa do Estado, da 
Sociedade e de sua Segurança, na qual apresentadas as justificativas que nortearam a elaboração 
do texto ali redigidos, que consagrou a denominação Força Policial. 
“Pela proposta ora apresentada, passam a denominar-se Forças Policiais as atuais Polícias Militares 
nomenclatura mais adequada à designação dessas Corporações Policiais dos Estados membros, 
Territórios e Distrito Federal (pg. 29 do Anteprojeto). 
As Forças Policiais estaduais continuarão exercendo a polícia ostensiva, como aliás o vem exercendo 
há mais de século e meio, desde o período regencial. Recentemente, de forma equivocada, 
receberam a denominação imprópria de Policia Militar, sugerindo interpretações desastrosas. Sua 
ação é complementada pela atividade de Polícia Civil a qual tem como procedimento processual 
básico o Inquérito Policial, instituto jurídico consagrado no Brasil como alternativa ao Juizado de 
Instrução Criminal. 
É a justificativa.  
Parecer:   
   A emenda propõe alterar o item II do art.252.  
Entendemos não ser pertinente a sugestão, visto até pelo ângulo da tradição dessa centenária 
instituição.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02036 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dispositivo Emendado: art. 253, inciso IV , do Projeto.  
Retornar ao art. 253, inciso IV, relativo à competência da Polícia Federal:  
"exercer a classificação e o controle de diversões públicas, segundo se dispuser em lei". 
Justificativa: 
De acordo com a proposta aprovada anteriormente pela Comissão de Organização Eleitoral, 
Partidária e Garantia das Instituições, julgamos procedente a permanência do órgão de classificação 
de diversões públicas no âmbito da Policia Federal, tendo em vista os aspectos abaixo: 
O primeiro diz respeito à atividade censória em si, considerando-a em seu todo, ou seja, análise e 
classificação prévia e o imediato controle das decisões. No primeiro momento, exigem respeito do 
comportamento humano, face às margens veiculadas pelos espetáculos em exame. O segundo 
passo reveste-se de caráter eminentemente fiscalizatório, exigindo-se o poder de polícia para o 
efetivo controle das restrições estabelecidas pelo órgão.  
O exercício da liberdade é direito individual e deve ser incentivado conscientemente. Há, contudo, por 
trás da propalada liberdade, grupos com maior acesso aos meios de comunicação de massa que 
defendem seus interesses econômicos, a despeito de qualquer preocupação com a preservação 
moral média da sociedade. Necessário, então, que haja o acompanhamento por órgão de 
reconhecida credibilidade e idoneidade, de sorte que a defesa dos costumes e da ordem social, de 
que vale o Estado para preservar determinados princípios éticos indispensáveis à vida em sociedade, 
seja exercido com critério e eficácia. 
O Departamento de Policia Federal já possui uma estrutura de apoio em termos administrativos, 
materiais e funcionais, que permite o pronto atendimento das exigências acima levantadas, em 
consonância com as ideias democráticas ora delineados pala Nova Constituição. Além disso, há que 
se falar na sincronia da atividade de classificação dos espetáculos públicos com outros serviços 
exercidos pelo DPF, quais sejam, a prevenção e repressão a entorpecentes, a polícia marítima, aérea 
e de fronteiras, dentre outras.  
Parecer:   
   A emenda propõe alterar o item IV do art.253.  
Trata-se de matéria para lei ordinária.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:02066 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   "Suprima-se do § 2o. do Artigo 254 do  
Capítulo IV - Da Segurança Pública - a expressão "e perícias de incêndios". 
Justificativa: 
Os Corpos de Bombeiros são integrados por profissionais adestrados na prevenção e principalmente 
no combate a incêndios. A atividade pericial, objetivando a determinação das causas dos incêndios, 
formas de propagação, há de ser desenvolvida, pela mesma razão, por profissionais com formação 
técnico-universitária, com amplos e específicos conhecimentos de engenharia civil, elétrica, 
mecânica, eletrônica, química, industrial e de física, ocupantes de cargos próprios, aptos, pois, a 
emitirem laudos adequados à apuração de crime ou de ilícito civil. Tais profissionais, peritos criminais, 
integram a estrutura das unidades de polícia cientifica das Polícias Civis do Estado, responsáveis, 
hoje, por essa atividade pericial, que se insere no campo maior da atividade de polícia judiciária. 
A perícia, portanto, escapa ao campo de atuação do bombeiro, adestrado que foi, apenas para 
combater incêndios.  
A sua preparação lhe foi faculta, quando muito, conhecimentos para atuar preventivamente locais, 
exigindo a colocação de dispositivos contra fogo, etc. 
Parecer:   
   A emenda propõe a supressão no § 2o. do art.254 da expressão "e perícias de incêndio".  
Entendemos ser a matéria objeto de lei ordinária, daí sermos pela sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:02069 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Parágrafo único do artigo 255.  
Ao parágrafo único do artigo 255, acrescido de dois incisos, dê-se a seguinte redação:  
Art. 255. ...................................  
Parágrafo único. A lei disporá sobre a carreira de Delegado de Polícia, aberta aos  
bacharéis em Direito por meio de prévio concurso público de provas e títulos, assegurando a seus  
integrantes as garantias de:  
I - inamovibilidade, salvo motivo de interesse público relevante, por decisão do Conselho Superior de 
Polícia;  
II - irredutibilidade de remuneração e paridade dela com os órgãos do Ministério 
Público correspondente. 
Justificativa: 
A segurança pública é, hoje, assunto prioritário em qualquer meta de Governo. É necessário que se 
tenha uma preocupação muito grande de no momento de traçar normas constitucionais a respeito do 
funcionamento das polícias, para que elas estejam à altura de realizar serviços de segurança que 
correspondam aos anseios da comunidade. Para tanto, entre outras providências, é indispensável 
dotar o Delegado de Polícia, como autoridade de polícia judiciária, de certas garantias capazes de 
colocá-lo fora de influências subalternas e injunções políticas e outras ordens. Por isso é medida de 
alto alcance a concessão das garantias de inamovibilidade de vencimentos. Por outro lado, nada 
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mais justo que a paridade proposta, em face da semelhança das funções de polícia e de Ministério 
Público.  
Parecer:   
   A emenda propõe a inclusão de dois itens ao art.255.  
Entendemos ser a matéria para lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02647 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 254.  
Inclua-se no art. 254, do projeto, o seguinte parágrafo:  
Art. 254 - ..................................  
§ 4o. - Os Municípios com mais de cem mil habitantes, poderão criar e manter com a ajuda da  
União, guarda municipal, como auxiliar da Policia Civil. 
Justificativa: 
Para a adequação com o que estabelece o inciso V do art. 254, do projeto, necessário se faz a 
inclusão do presente parágrafo instituindo a guarda municipal como corpo auxiliar da polícia civil, na 
manutenção da Ordem Pública a Investigação criminal, nos Municípios com população superior a 
cem mil habitantes.  
Parecer:   
   A emenda propõe incluir parágrafo ao art.254.  
Entendemos ser a proposta objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02839 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 255  
Dê-se ao Parágrafo único do artigo 255 do projeto, a seguinte redação:  
Art. 255 ....................................  
Parágrafo Único - Lei especial disporá sobre a carreira de Delegado de Polícia, aberta aos  
bacharéis em Direito por meio de concurso público de provas e títulos, e sobre a carreira de outros  
quadros policiais estabelecendo o grau técnico e qualificativo necessário ao exercício de suas  
atribuições.  
EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 260  
Dê-se ao Parágrafo único do artigo 260 do  
anteprojeto, a seguinte redação:  
Art. 260 ....................................  
Parágrafo Único - Lei especial disporá sobre a carreira de Delegado de Polícia, aberta aos  
bacharéis em Direito por meio de concurso público de provas e títulos, e sobre a carreira de outros  
quadros policiais estabelecendo o grau técnico e qualificativo necessário ao exercício de suas  
atribuições. 
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Justificativa: 
A qualidade dos serviços de segurança, em nosso país, não depende, infelizmente, apenas do grau 
de preparação dos Delegados de Polícia.  
Parecer:   
   A emenda propõe alterar a redação do parágrafo único do art.255.  
Entendemos que a proposta é dispositivo a ser inserido em lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03283 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: art. 255  
Seja suprimida do Art. 255 do projeto da Constituição a expressão: "repressão criminal" 
Justificativa: 
A repressão criminal, em princípio, é atribuição do Poder Judiciário, desde o advento do Estado 
Liberal, a partir das revoluções liberais do século XVIII, reforçada pelas do século XIX.  
A sanção criminal ocorre pela sentença transitada em julgado, a qual é da competência do Estado 
através do Poder Judiciário. 
Pela tradicional independência dos poderes, não é possível ao Poder Executivo penalizar 
criminalmente o cidadão delituoso, sob o risco de invadir o âmbito do poder encarregado da 
prestação jurisdicional, o Poder Judiciário, não podendo assim a locução figurar no texto da forma 
como foi redigida, pelo que abaixo se expõe, como argumentos à compatibilização do texto à 
moderna doutrina do Direito Processual Penal. 
Segundo declara o festejado mestre José Cretella Júnior no livro “Direito Administrativo da Ordem 
Pública” página 171. Editora Forense, 1986: 
“A Polícia Judiciária é também denominada repressiva, nome que merece reparo porque ela não 
reprime os delitos, mas auxilia o Poder Judiciário, nesse mister. Polícia Auxiliar, é porém expressão 
correta”. (grifos nossos).. 
O ilustre professor Hélio Tornaghi, na publicação “Polícia Civil e Constituinte”, página 17, afirma: 
“A repressão é exercida pelo Poder Judiciário, com a colaboração da Polícia no descobrimento e 
apuração de fatos delituosos ou contravencionais e de sua autoria Para isso é que serve o Inquérito 
Policial”. (grifos nossos). 
Ora, o próprio Inquérito Policial é polemizado hoje com as ideias de criação do Juizado de Instrução, 
o qual esvaziaria o discutido IP. 
Na página 40, da mesma publicação, acrescenta ainda o professor Hélio Tornaghi: “A repressão está 
entregue, no Estado Moderno, ao Poder Judiciário. Mas a Polícia colabora nessa tarefa e pratica atos 
tendentes a promovê-la (Polícia Judiciária). 
Entre eles os mais importantes são os que, em conjunto, constituem o Inquérito Policial. Destina-se 
esse à apuração das infrações penais e de sua autoria” (grifos nossos). 
Portanto, a manutenção da expressão “repressão criminal, com competência da Polícia Civil, 
configura-se como inadequada e como heresia contra a doutrina jurídica do Direito Brasileiro.  
Parecer:   
   A emenda objetiva suprimir a expressão "repressão criminal" do texto do art.255 do projeto. Os 
argumentos expendidos na justificação não nos convencem. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03288 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 252,  
Inclua-se no Capítulo V - Da Segurança Pública, o seguinte artigo:  
"As guardas municipais, a serem reguladas por lei estadual destinam-se à vigilância do  
patrimônio municipal, sob a supervisão das Polícias Militares". 
Justificativa: 
Observa-se no Capítulo V – DA SEGURANÇA PÚBLICA, que na medida em que o anteprojeto 
enumera as Instituições componentes do sistema foi sendo definida a destinação de cada uma delas. 
Isto só não ocorreu quando às Guardas Municipais. (inciso V, art. 252). 
Daí a necessidade da ADEQUAÇÃO do texto à lógica vigente para uma instituição Policial que, nas 
ruas, deve ser disciplinada e controlada rigidamente e bem orientada em sua missão para se tornar 
transparente à sociedade e no cidadão.  
Parecer:   
   As Guardas Municipais estão devidamente enumeradas como Órgão de Segurança Pública. Pela 
rejeição. 
   
   EMENDA:03302 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSTIVO EMENDADO:  
Modifica o caput do art. 252  
Art. 252 ....................................  
"O Estado protegerá a Sociedade, preservando a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do  
patrimônio, através dos seguinte órgãos:" 
Justificativa: 
Trata-se de dar ao caput do artigo a redação própria de um princípio e não a definição de uma escala 
de administração.  
Parecer:   
   A emenda visa a alteração do texto do CAPUT do art.252.  
A redação do projeto nos parece mais consentânea com o título IX encimado pela "Segurança 
Pública". Não nos parece que haja "definição de uma escala de administração", como salienta a 
Autora. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:03422 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 254  
Seja incluído no Artigo 254, o seguinte parágrafo:  
ARTIGO 254 - ................................  
Parágrafo - As Guardas Municipais destinam-se à segurança e proteção dos próprios públicos dos  
respectivos Municípios, sob a supervisão e organização da Polícia Militar, na forma que a lei  
estabelecer. 
Justificativa: 
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O preparo e a formação de todos os elementos vinculados à segurança pública exigem uma certa 
padronização. 
Por outro lado, a atuação preventiva há de ser integrante para maior eficácia do serviço de segurança 
prestado à população. 
Em tendo a Polícia Militar a responsabilidade do policiamento ostensivo e dispondo de infraestrutura 
para a formação e preparo dos seus quadros preenche a melhor conveniência que o Estado socorra 
os Municípios preparando e orientando a sua Guarda Municipal, que exercerá a árdua tarefa de 
proteger os bens móveis da Prefeitura. 
Teremos, pela forma proposta, além da complementação do texto Constitucional, a compatibilidade 
do sistema da segurança nos Estados e Municípios.  
Parecer:   
   A emenda propõe adicionar parágrafo ao art.254, dando atribuições às Guardas Municipais.  
Entendemos ser matéria para lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03610 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Título VI - Da defesa do estado e das instituições democráticas.  
No capítulo IV - "Da segurança pública", acrescentar onde couber:  
Art. Os cargos em comissão ou funções de confiança das Polícias Federais, Civis, Militares  
Corpo de Bombeiros, serão exercidos privativamente por servidores ativos, ocupantes de cargo 
efetivo ou emprego permanente de carreira técnica de profissional policial. 
Justificativa: 
Para o aprimoramento do serviço policial, sem injunções externa, é de grande importância sua 
valorização de cargos e funções ao servidor de carreira, estimulando-o a buscar uma constante 
atualização. É um princípio que inclusive incentivaria a profissionalização e a disciplina do setor.  
Parecer:   
   A norma sugerida pela emenda tem induvidosa conotação infra constitucional. Assim, a lei 
ordinária, ou lei orgânica dos órgãos integrantes da Segurança Pública, disciplinará a matéria. Pela 
rejeição. 
 
   
   EMENDA:03636 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 255, o seguinte parágrafo:  
§ 2o ... Os Municípios poderão criar e montar, conforme se dispuser em lei, serviços de Guarda  
Municipal, sob a orientação das Polícias Civis. Consequentemente renumere-se o parágrafo 
já existente. 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva prover os Municípios de mais um instrumento de defesa da sociedade. 
Em muitos Municípios brasileiros a falta de segurança é absoluta. As Policias Estaduais se mostram 
inoperantes e insuficientes. Daí a razão de permitir que os Municípios, que livremente e, segundo às 
conveniências e realidades, quiserem instituir guardas para buscar a melhoria da segurança da sua 
população poderá fazê-lo.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 130  

 

Parecer:   
   O texto do projeto é mais consentâneo com a realidade brasileira. Com efeito, a lei ordinária poderá 
criar as Guardas Municipais, observadas, naturalmente, os peculiaridades regionais. Estranha-se na 
emenda que as Guardas Municipais tenham os seus serviços orientados pelas Polícias Civil. 
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03719 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 254  
Seja dada ao artigo 254, do Projeto da Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
Artigo 34 - As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, organizadas com base na organizadas com base na hierarquia, disciplina e investiduras  
militares, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal;  
são forças auxiliares do Exército e reservas deste para fins de mobilização, comandadas  
exclusivamente por oficiais do serviço ativo do último posto da carreira, a não ser 
quando mobilizadas.  
§ 1o. - As Polícias Militares destinam-se à preservação da ordem pública e exercem o poder de  
Polícia de Manutenção da ordem pública, inclusive nas rodovias e ferrovias federais, desenvolvendo  
com exclusividade as atividades de policiamento ostensivo.  
§ 2o. - Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa civil, segurança contra incêndios,  
busca e salvamento e perícias de incêndios.  
§ 3o. - Os Municípios poderão criar serviços voluntários de prevenção e combate a incêndios sob  
a supervisão e organização dos Corpos de Bombeiros, na forma que a lei estabelecer.  
§ 4o. - As Guardas Municipais destinam-se à segurança e proteção dos próprios públicos dos  
respectivos Municípios, sob a supervisão e organização da Polícia Militar, na forma que a 
lei estabelecer. 
Justificativa: 
O caput do Artigo 254 do Anteprojeto confunde as Polícias Militares com os Corpos de Bombeiros. 
A simples leitura proporciona a certeza de que houve um equívoco, certamente decorrente do 
acumulo de trabalho com que se deparou o nobre Relator, que não observou a falha da Comissão 
Temática. 
A presente Emenda, além de classificar o texto, distinguindo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, 
conforme a destinação específica de cada instituição, ainda inclui  a destinação das Guardas 
Municipais, preenchendo uma lacuna verificada no Anteprojeto. 
Registre-se, por oportuno, que a atividade policial a de bombeiro exige uma profissionalização 
especifica.  
Resguardar o exercício do Comando para Oficiais de serviço ativo, do último posto das respectivas 
corporações, além de tornar mais eficientes o serviço de segurança pública prestado, consagra o 
princípio inserido no próprio Artigo, que pretende preservar a autoridade do Governador e a 
autonomia das unidades da Federação. 
É claro que, como Forças Auxiliares e Reservas do Exército, é admissível que, em situação 
especialíssima, quando mobilizadas, possam ser comandadas por Oficiais cuja indicação não passe 
pelo crivo do Governador, por serem oriundos de quadros estranhos aos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros.  
Parecer:   
   A emenda visa a dar nova redação ao artigo 254. Optamos pela supressão total do mencionado 
artigo, que deve ser objeto de lei ordinária. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03749 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 253 do Projeto  
Suprimir a locução "penais contra a ordem política e social". 
Justificativa: 
A supressão que estamos propondo na parte relativa ao artigo 253, que trata da atribuição da Polícia 
Federal, está no que entendemos em conflito com outros dispositivos do Anteprojeto na questão de 
apurações de ilícitos, contra a ordem pública em geral, haja visto que no artigo 254, dispõe que os 
Policiais Militares e os Corpos de Bombeiros, são destinados à preservação da ordem pública, 
portanto está aí, o sentido genérico da norma.  
Ressaltamos ainda que deve ser respeitado o princípio federativo, onde compete aos Estados a 
segurança dos cidadãos e a ordem pública. Ademais salientamos que, os dispositivos que 
estabelecem os estados de defesa e de sítio resguardam as garantias da ordem pública e social, 
quando houver graves perturbações ou calamidades naturais.  
Por estas razões, procuramos estabelecer uma melhor adequação aos preceitos da ordem pública, 
contida no Anteprojeto de constituição.  
Parecer:   
   A alteração proposta pela emenda de suprimir expressão no texto do item I do art.253 do projeto 
não nos parece oportuna. O texto do projeto é mais convincente e abrangente, na espécie. Pela 
rejeição. 
 
   
   EMENDA:03887 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Emenda: Acrescente-se ao § 1o. do art. 254 do Capítulo IV - Da Aditiva Segurança Pública - a  
expressão "fardado", após a palavra ostensivo. 
Justificativa: 
Em razão da natureza das Polícias Militares a atividade de policiamento extensivo tem como 
característica essencial o uso obrigatório da farda, que identifica os seus integrantes perante o povo 
como guardiões de prevenção contra a criminalidade. 
Sendo a sua primordial atribuição evitar a ocorrência de infrações penais é evidente a obrigatoriedade 
do policiamento ostensivo ser feito policial fardado, estrategicamente distribuídos a pé, a cavalo ou 
motorizado nos locais de maior incidência criminal de prevenção, colocar nesses lugares 
representantes das Policias Militares em trajes civis e, consequentemente, não identificados como 
policiais na mobilidade missão de prevenir o crime. 
Por isso, impõe-se a adoção do dispositivo proposto, focando expresso no § 1º do Artigo 259 que “as 
exclusividades pelas Policias Militares”, mesmo porque se assim não for inútil será atribuir a 
exclusividade dessa modalidade de policiamento a essa Corporação.  
Parecer:   
   A inclusão da expressão pretendida pela emenda não nos parece oportuna. Afinal, vez haverá em 
que a Policia Militar fará policiamento ostensivo necessariamente sem a farda. O texto do projeto é 
mais abrangente. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03889 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA:  
Acrescente-se ao "caput" do art. 255 do Capítulo IV - Da Segurança Pública - as expressões  
"com exclusividade" "e do Poder Legislativo; conforme segue:  
"Art. 255 - As Polícias Civis são instituições permanentes, organizadas por Lei,  
dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, destinadas com exclusividade, ressalvada 
a competência da União e do Poder Legislativo, a proceder a apuração de ilícitos penais, a repressão 
criminal, e auxiliar a função jurisdicional na aplicação do Direito Penal comum, exercendo os poderes 
de Polícia Judiciária, nos limites de seus circunscrições, sob a autoridade dos governadores dos 
Estados, dos Territórios e do Distrito Federal. 
Justificativa: 
A emenda aditiva, com exclusividade, ao texto visa garantir a unicidade do Sistema de Polícia Civil, 
que desde os tempos imemoriais vem sendo exercido pelo complexo da Polícia Civil, dentro da 
multiplicidade e heterogeneidade de funções. A forma exclusiva é uma garantia para o funcionamento 
do sistema e o perfeito auxílio à função jurisdicional na aplicação do Direito Penal comum. 
Ressalte-se, ainda, que a inclusão da alocação “com exclusividade” resguarda ao Delegado de 
Polícia de carreira, bacharel em Direito, a incumbência da atividade de polícia judiciária e tem como 
objetivo evitar possíveis conflitos entre as Polícias Civis e Militares. 
Sem a cautela, não se terá preservado a garantia daquela direção, pairando ao sabor das 
circunstâncias e conveniências a eventual designação de outros órgãos para presidir procedimentos 
de polícia judiciária, resguardando-se por óbvio, a competência da União e do Poder Legislativo, este 
último em razão das Comissões Parlamentares de Inquérito.  
Parecer:   
   A emenda pretende incluir a expressão "com exclusividade", no CAPUT do artigo 255 do projeto, 
que conceitua a missão das Policias Civis.  
Opinamos pela manutenção do texto do projeto, que nos parece mais adequado. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03904 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA - Suprima-se do § 2o. do Artigo 254 do Capítulo IV - Da Segurança 
Pública a expressão "e perícias de incêndios". 
Justificativa: 
É preciso não confundir a vistoria prévia, meramente administrativa, que os integrantes dos gloriosos 
Corpos de Bombeiros realizam em edifícios para prevenir a ocorrência de incêndios indicando os 
requisitos mínimos indispensáveis a sua segurança, tais como porta corta-fogo, saídas de 
emergência, hidrômetros, mangueiras, extintores, etc. com “perícia de incêndio”, providência 
característica de polícia judiciária, por apresentar a maternidade do fato, que poderá ser acidental ou 
delituoso. 
Ressalte-se que para a perícia ter validade jurídica, torna-se indispensável a nomeação de peritos, 
altamente capacitados, com curso superior, além de conhecimentos técnicos-profissionais na 
especialização, por autoridade competente, que preside o efeito, quer no inquérito policial, que na 
ação penal, responsável pela formulação dos requisitos específicos para cada caso, a serem 
respondidos pelos peritos. 
Demais, é matéria própria da legislação ordinária, típica do Direito Penal Adjetivo, não se coadunando 
à magnitude de texto constitucional.  
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Parecer:   
   A supressão da expressão pretendida pela emenda foi objeto de exaustivos debates, desde o início 
dos trabalhos da subcomissão temática. Afinal, a competência dos bombeiros para periciar incêndios 
não é exclusiva. Em Brasília, por exemplo, o Corpo de Bombeiros possui numerosos peritos, de 
nível superior, inclusive com curso de aperfeiçoamento no exterior.  
A Policia Civil não está impedida de periciar. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:04414 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 255  
Seja dada ao Art. 255 do projeto da Constituição a seguinte redação:  
"Art. 255 - As Polícias Civis são instituições permanentes, organizadas por lei,  
dirigidas por Delegados de Polícia de Carreira, destinadas, ressalvada a competência da União, a  
proceder à apuração jurisdicional na aplicação do direito Penal Comum, exercendo os poderes de  
Polícia Judiciária, nos limites de suas circunscrições, sob a autoridade dos Governadores  
dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal." 
Justificativa: 
A emenda objetiva adequar, como melhor precisão técnica, a destinação das Polícias Civis na 
representação criminal, sempre como “Polícia Auxiliar” do Judiciário na aplicação do Direito Penal 
Comum.  
Com efeito é importante que as Polícias Civis evoluem, cada vez mais, ao nível técnico-cientifico na 
atividade de investigação criminal e consequente auxilio à representação do crime, utilizando, de 
forma racional, os recursos científicos modernos, particularmente os da informática.  
Continuação da página 01 
A redação dada ao dispositivo visa ajustar o conceito de polícia judiciária ao seu efetivo papel como 
integrante do Sistema de Segurança Pública, configurando-se como instrumento de ação auxiliar de 
Poder Judiciário. 
Por outro lado, com a redação ora proposta há um, ajuste à mais recente doutrina do Direito 
Administrativo, na palavra do ilustre mestre DIOGO DE FIGUEREDO MOREIRA NETO, 
caracterizando a distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária, se referindo ao seu objetivo 
e à sua finalidade de atuação: 
“Quando à finalidade, a diferença está na repressão: enquanto no exercício da polícia administrativa a 
repressão é própria da Administração que a emprega discricionária e executoriamente até 
restabelecer a ordem pública exercício de polícia judiciária a repressão é própria e exclusiva do Poder 
Judiciário, não cabendo o uso da discricionariedade e da executoriedade senão instrumentalmente, 
no estrito limite para a Administração lograr a apresentação do responsável pela violação à ordem 
pública, eventualmente tipificada como conduta punível, à justiça. “(grifos nossos) (In Direito 
Administrativo da Ordem Pública, Álvaro Lazzarini et all il; apresentação de Miguel Seabra Fagundes, 
Rio de Janeiro, Forense, 1986.)  
Parecer:   
   A Emenda não trata de matéria constitucional, e o próprio texto do Projeto foi suprimido. Deverá ser 
assunto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:04436 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 252  
Inclua-se no art. 252 do projeto, o seguinte  
Parágrafo Único:  
Art. 252 - ..................................  
Parágrafo único - As guardas municipais, a serem reguladas por lei estadual, destinam-se à  
vigilância do patrimônio municipal, sob a supervisão das Polícias Militares. 
Justificativa: 
O objetivo em mira e a necessária ADEQUAÇÃO do texto, eis que todos os órgãos citados nos 
incisos I a IV do Art. 252 contem sua destinação, exceto as GUARDAS MUNICIPAIS (Inciso V). 
A força que está nas ruas a serviço do cidadão e da comunidade necessita de rígido controle e 
disciplina, pois, caso contrário, torna-se um risco grande demais. Assim, os altos interesses da 
segurança pública, como um dever do Estado e um direito do cidadão, não seriam atendidos 
plenamente.  
Parecer:   
   A Emenda versa sobre matéria não constitucional. O assunto deverá ser objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:04622 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 254  
O artigo 254 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 254 - As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, destinadas à preservação da ordem pública, com base na hierarquia, disciplina e  
investidura militares; exercem o poder de polícia de manutenção da ordem pública, sob a autoridade  
dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal; são forças auxiliares do  
Exército e reserva deste para fins de mobilização. 
Justificativa: 
A emenda suprimiu a expressão “inclusive nas rodovias e ferrovias federais”, com a finalidade de 
evitar o conflito de competência entre o Estado e a União, esta responsável pela exploração dos 
serviços de transportes nas rodovias e ferrovias federais, inclusive competente para legislar.  
Parecer:   
   Trata-se de assunto não constitucional, devendo ser tratado pela legislação ordinária. O próprio 
dispositivo do artigo foi suprimido.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:04701 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do Art. 23 do Regimento Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
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no. 01/87 C.S.).  
Suprima-se o inciso V do Artigo 252. 
Justificativa: 
Malgrado ter-se mantido a referência a Guardas Municipais no texto da Comissão IV (Artigo 32), e 
repetido no Anteprojeto da Comissão de Sistematização (Artigo 257), nenhum outro ponto dos seus 
projetos define, regulamenta ou descreve o que seria tal Guarda, em flagrante contraste com os 
dispositivos que fornecem tais elementos acerca dos demais corpos policiais previstos nos incisos I a 
IV dos respectivos artigos. Como é sabido, pelos relatórios da Subcomissão dos Municípios e 
Regiões e da Comissão da Organização do Estado, que a propositura da criação de Guardas 
Municipais - independentemente das situações hodiernas de facto - não foi acolhida nem mereceu 
destaque, cremos ser de bom alvitre, numa tarefa de sistematização bem concebida, operar a 
supressão do inciso mencionado acima, uma vez que, destarte, compatibiliza-se formalmente a 
questão com o teor predominante na questão, que reserva aos Estados e à União os encargos da 
segurança, e da defesa. 
Parecer:   
   A emenda visa a supressão do item V do artigo 252, que enumera as Guardas Municipais como 
integrantes da Segurança Pública. Registre-se que o § 1o. do mencionado dispositivo faz alusão as 
Guardas Municipais destinados à proteção do Patrimônio municipal. Opinamos pela manutenção do 
texto, rejeitada a emenda. 
 
   
   EMENDA:04980 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 255  
Acrescente-se ao Parágrafo único, um novo parágrafo.  
§ 2o. - Os Estados os Municípios, os Territórios e o Distrito Federal ampliarão a sua  
rede de Delegacias Especiais para a Mulher, que deverão ter, prioritariamente, como titulares e  
pessoal especializados, Delegadas e policiais femininas. 
Justificativa: 
O sucesso alcançado até hoje com a implantação de Delegacias Especiais para a Mulher, com 
titulares Delegados do sexo feminino e com corpo policial feminino, especializado, merece ser 
consagrado no texto constitucional, com uma das importantes conquistas sociais e jurídicas, da 
mulher brasileira.  
Parecer:   
   Trata-se de assunto não constitucional sendo que o próprio dispositivo do artigo foi suprimido. A 
matéria deverá ser tratada em lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:04992 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dispositivo Emendado: Artigo 254, § 1o.  
Ao § 1o., após a expressão "Polícias Militares", acrescentar: "poderão no entanto, ficar a cargo das 
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Guardas Municipais, nos Municípios onde as guardas vierem a ser organizadas e implantadas nos 
termos da lei. 
Justificativa: 
Trata-se de adequar o art. 252, inciso v, com o art. 254 § 1º. 
Criada por lei municipal, a Guarda Municipal assumirá naturalmente as atividades previstas no § 1º. 
Parecer:   
   Trata-se de dispositivo não constitucional e que deverá ser objeto de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05156 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva de Adequação e Compatibilização  
Dispositivo emendado: art. 253, III  
Acrescente-se ao art. 253, III, o dispositivo correspondente ao inciso II, do artigo 23, do  
Anteprojeto da Comissão VI e que foi suprimido, no atual projeto dessa Egrégia Comissão de  
Sistematização, por evidente lapso, desde que não há qualquer incompatibilização com outras  
disposições, seja da mesma Comissão ou de outras.  
É o seguinte o teor do dispositivo a ser restaurado, que estabelece como competência da  
União; através da Polícia Federal:  
" II - executar os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteira, através da Polícia  
Federal, e, por este mesmo órgão nas rodovias e ferrovias federais, na parte eferente a crimes  
contra a vida e o patrimônio." 
O presente dispositivo ainda merece reparo, de modo a ter melhor adequação, acrescentando-se  
que esses serviços são executados pela Polícia Federal, também nos portos e aeroportos; de fato,  
a polícia marítima e área é nesses locais que é exercida e a polícia de fronteira, na maioria das  
vezes, também aí o é. Para melhor adequação a redação do dispositivo deve ser a seguinte:  
"Art. 253 ..................................  
............................................  
III - exercer a polícia de minas e a marítima, aérea e de fronteira nas rodovias e  
ferrovias federais, nos portos e aeroportos, na parte referente a crimes contra a vida e o  
patrimônio." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A Emenda trata de dispositivo não constitucional.  
A matéria deverá ser objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05346 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   Incluir o Parágrafo 4o., no Artigo 254, com a seguinte redação:  
Artigo 254 - ................................  
§ 4o. - O policiamento das Rodovias será feito pela Polícia Rodoviária, conforme dispuser a  
Lei, com órgão subordinado ao Ministério da Justiça. 
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Justificativa: 
Definir uma situação atualmente anômala.  
Parecer:   
   Ao incluir o § 4o. no art. 254 a Constituição procura atingir o antigo anseio da Polícia Rodoviária, 
cuja situação, até hoje, encontra-se caótica ou anômala, como está na justificativa.  
O fato de estar inserido no parágrafo aditivo, a expressão "conforme dispuser a lei", dá uma grande 
margem para que sua estruturação seja a mais detalhada possível. 
 
   
   EMENDA:05349 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   Incluir o item VI, no Artigo 252, com a seguinte redação:  
Artigo 252 - ................................  
VI - Polícia Rodoviária. 
Justificativa: 
É preciso definir e dar poderes a atual Polícia Rodoviária Federal, face à importância e, por vezes, à 
gravidade de sua ação. 
Parecer:   
   A emenda aditiva é válida.  
Uma vez que se pretenda definir, "na forma da lei", as atribuições da Polícia Rodoviária, há que incluí-
la, no artigo 252. 
 
   
   EMENDA:05378 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA PARA ADEQUAÇÃO AO TEXTO DO  
PROJETO DO RELATOR, NO ART. 253.  
Art. 253 - Mantenha-se o "caput"  
Dê-se aos demais dispositivos a seguinte redação:  
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens  
serviços e interesse da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como 
outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão  
uniforme, bem assim, executar medidas asseguratórias da incolumidade física do  
Presidente da República, de Diplomatas estrangeiros em território nacional, segundo se  
dispuser em lei.  
II - Prevenir e reprimir:  
a) crimes contra a Segurança Nacional e a Ordem Política Social;  
b) crimes contra a Organização do trabalho ou decorrentes de greve;  
c) crimes de tráfego de entorpecentes e de drogas afins;  
d) crimes cometidos a bordo de navio ou aeronave, ressalvados os de competência militar;  
e) crimes contra a vida, o patrimônio e as comunidades silvícolas,  
f) crimes contra os abusos que ferem a moral e os bons costumes;  
g) crimes contra servidores federais no exercício de suas funções;  
h) infrações às normas de ingresso ou permanência de estrangeiros;  
i) outras informações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou de suas  
entidades autárquicas ou empresas públicas, assim como aqueles cuja prática tenha repercussão  
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interestadual e exija repressão;  
III - Coordenar, interligar e centralizar os Servidores de Identificação Criminal;  
IV - Selecionar, formar, treinar, especializar e aperfeiçoar o seu Pessoal Civil, de  
todas as Categorias Funcionais, dadas as suas peculiaridades próprias, obedecendo a orientações  
técnicas do Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil.  
V - Prestar assistência técnica e científica de natureza Policial aos Estados, Distrito Federal  
e Território quando solicitado.  
VI - Proceder a investigação de qualquer natureza quando determinado pelo Ministério da  
Justiça. 
Justificativa: 
A presente proposta visa melhorar e aperfeiçoar os trabalhos prestados pela Policia Federal. 
Parecer:   
   O item I da emenda aditiva apresentada propõe que a segurança do Presidente da República, 
diplomatas estrangeiros em território nacional, seja efetuado pela Polícia Federal.  
Entendemos que essa segurança seja mantida na forma como se encontra, por pessoal escolhido e 
de inteira confiança da Presidência.  
Quanto ao item II, daria um super dimensionamento ao órgão, daí sua inconveniência. 
 
   
   EMENDA:05494 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Parágrafo Único do art. 255.  
Dê-se ao Parágrafo Único do art. 255 a seguinte redação:  
Lei Especial disporá sobre a carreira dos servidores da Polícia Civil. 
Justificativa: 
O Parágrafo Único do art. 255 menciona a regulamentação da carreira de Delegado de Polícia e 
deixa de incluir os demais servidores dos quadros da Polícia Civil. 
O quadro de carreira deve abranger a todos os servidores e não apenas a uma categoria. A não 
inclusão dos demais servidores na regulamentação legal constitui-se em discriminação inaceitável.  
Parecer:   
   Somos contra a justificação apresentada pelo Constituinte quando considera discriminação 
inaceitável que Lei Especial disponha sobre a carreira de Delegado, Peritos criminais e Médicos 
Legistas. As demais funções são todas abrangidas por legislação pertinente a funcionário público. 
 
   
   EMENDA:05538 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: § 2o. do art. 254.  
Dê-se ao § 2o. do art. 254 a seguinte redação:  
"§ 2o. Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa civil, segurança contra incêndios,  
busca e salvamento e vistorias de incêndios." 
Justificativa: 
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Embora essa gloriosa corporação possa e deva participar das investigações das causas de incêndio 
as perícias nesse âmbito são na quase totalidade dos Estados, competência dos Institutos de 
Criminalística, a cargo de Peritos Criminais Engenheiros, com formação específica.  
Parecer:   
   O autor pretende substituir a expressão "perícia", por "vistoria".  
Justifica a competência da Perícia como sendo função específica de Peritos Criminais Engenheiros.  
Esquece o que é o Brasil, onde em duas ou três Capitais devem existir tais "peritos" e quase todos, 
formados em Academia de Bombeiros...  
Não aconselhamos a alteração.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05689 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 254 e parágrafos a seguinte redação:  
Art. 254.- As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, destinadas à preservação da ordem pública, organizadas com base na hierarquia,  
disciplina e investidura militares; sob a autoridade dos governadores dos Estados, dos  
Territórios e do Distrito Federal; são forças auxiliares do Exército e reserva deste para fins  
de mobilização.  
§ 1o. As Polícias Militares exercem o poder de polícia, de manutenção da ordem pública,  
inclusive nas rodovias e ferrovias federais e com exclusividade o policiamento ostensivo.  
§ 2o. - Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa civil, segurança contra incêndios,  
busca e salvamento e perícias de incêndio; auxiliam na manutenção da ordem pública.  
§ 3o. - Os municípios poderão criar serviços de prevenção e combate a incêndios sob a  
supervisão e organização do Corpo de Bombeiros, e criar guardas municipais; na forma que a lei  
estabelecer. 
Justificativa: 
Procurou-se uniformizar e adequar esses princípios para na redação do Artigo 254 e seus parágrafos, 
inclusive, caracterizar as funções da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, bem como estabelecer 
que a lei disporá sobre a criação de serviços de prevenção de incêndios e guarda municipal, para os 
municípios.  
Parecer:   
   A emenda apresentada procura apenas adequar os princípios contidos no art. 254 e seus 
parágrafos. Sua justificativa dá bem amostragem desse interesse. 
 
   
   EMENDA:05784 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Que seja incluída a seguinte norma na parte relativa à Organização dos Poderes. (Artigo 254).  
Art. - As Polícias Militares, que constituem reserva do Exército, são instituições sob o comando  
do Governo do Estado tendo como missão proteger o livre exercício dos direitos e liberdades dos  
cidadãos e a garantia da segurança pública. 
Justificativa: 
As Polícias Militares são instituições beneméritas e devem ser mantidas.  
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Existe hoje (veja-se o anteprojeto da Comissão dos Notáveis) uma certa tendência à sua desativação, 
o que considera extremamente desaconselhável. Do mesmo modo, posiciono-me contra qualquer 
pretendida unificação das diferentes forças policiais militares. 
A segurança interna, nos dias de hoje, não pode prescindir de uma força altamente especializada, 
como é a Polícia Militar, que pode ser prontamente mobilizada, pelo Governo Estadual, para a 
manutenção da ordem pública. 
Não duvido da eficiência possível das polícias civis, mas entendo que ambas devem agir na ordem 
interna sob pena de um crescente e indesejável envolvimento das Forças Armadas no policiamento 
ostensivo e na prevenção da paz interna. A missão constitucional dessas Forças, tanto as principais 
quanto as auxiliares, deve estar claramente definida no texto da Carta Fundamental.  
Parecer:   
   A emenda fica prejudicada pela maior abrangência que encontramos na emenda número  
1p05689-6.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05920 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao Parágrafo Único do artigo 255 a seguinte redação:  
"Lei especial disporá sobre a carreira dos servidores que exerçam cargo de nível superior da  
Polícia Civil." 
Justificativa: 
O Parágrafo Único do artigo 255 menciona apenas regulamentação da carreira de Delegado de 
Polícia, preterindo os demais servidores que, a exemplo dos mesmos, tem como pré-requisito para 
exercerem seus cargos a exigência de cursos superiores. 
Constitui-se em discriminação inaceitável a não inclusão desses servidores na regulamentação legal.  
Parecer:   
   Emenda prejudicada pelo aproveitamento da emenda número 1p06450/3.  
Entendemos que não é necessária Lei Especial para tratar de funcionário público civil, como se 
pretende, face já existir legislação ao caso pertinente. 
 
   
   EMENDA:05943 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   a) Inclua-se, no Capítulo IV, Da Segurança Pública, no artigo 252, o seguinte inciso:  
"VI - Polícia Rodoviária Federal."  
b) Inclua-se, renumerando-se os seguintes, o Art. 257, com a seguinte redação:  
"Art. 257 - A Polícia Rodoviária Federal, Corporação subordinada ao órgão superior da  
política de trânsito do Governo Federal, instituída por lei, destina-se ao patrulhamento  
ostensivo das rodovias federais, zelando pela segurança do tráfego, do trânsito e dos próprios  
da União, prevenindo e coibindo infrações ou transgressões da lei, regulamentos e posturas  
administrativas pertinentes, colaborando com as autoridades administrativas e judiciárias no  
combate ao crime, ao tráfico e à contravenção." 
Justificativa: 
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Já existe um amplo trabalho de Comissão instituída no Ministério da Justiça, relativo à subordinação, 
reestruturação e reorganização da Polícia Rodoviária Federal, bem como às suas atribuições. Não se 
compreende a omissão até aqui verificada no projeto de Constituição, pois os serviços prestados por 
esta instituição tem profundo significado político, econômico e social. 
A segurança de milhões de pessoas e de imensas riquezas que circulam pelas rodovias dependem 
muito da Polícia Rodoviária Federal, o que, por si só, justifica o tratamento constitucional, mais 
consentâneo.  
Parecer:   
   A emenda propõe a inclusão no capítulo da Segurança Pública a Polícia Rodoviária Federal e dá 
sua destinação.  
não objetamos a inclusão da Polícia Rodoviária Federal no capítulo da Segurança Pública. Todavia 
sua organização e destinação devem ser objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:06250 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 252  
O artigo 252 do Projeto de Constituição passa ter a seguinte redação:  
Art. 252 - A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à sociedade para a  
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio das 
seguintes instituições:  
I - Polícia Federal  
II - Polícias Militares  
III - Corpos de Bombeiros  
IV - Polícias Civis  
V - Guardas Municipais  
VI - Polícia Rodoviária Federal. 
Justificativa: 
A inclusão da Polícia Rodoviária Federal entre as instituições de que o Estado se vale para 
proporcionar à sociedade a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio é uma questão de muita importância. Tem-se em vista a experiência atual. A Polícia 
Rodoviária atua como orientadora do tráfego nas rodovias federais, dando apoio preventivo aos 
transeuntes e assistência, em caso de acidente.  
Com o crescimento do número de veículos automotores em nossas rodovias que, por sua vez, 
tiveram sua extensão aumentada significativamente, necessário se faz esse apoio utilidade, é a 
assistência prestada nos casos de acidente.  
Por tais razoes, advogamos a inclusão da Polícia Rodoviária Federal no artigo 252 do Projeto de 
Constituição. 
Parecer:   
   A emenda altera o caput do art. 252.  
Fomos pela aprovação da emenda número 1p05349-8, que incluía item - Polícia Rodoviária Federal.  
Esta emenda é mais abrangente, dado ao caput do artigo atribuições quanto à "incolumidade das 
pessoas e do patrimônio", o que no nosso entender é válida, onde couber. 
 
   
   EMENDA:06251 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: § 1o. do artigo 254  
O § 1o. do artigo 254 do Projeto de Constituição passa ter a seguinte redação:  
§ 1o. - As atividades de policiamento ostensivo, nos Estados, são exercidas com  
exclusividade pelas Polícias Militares. 
Justificativa: 
Nesta emenda, adita-se a expressão “nos Estados”. Visa-se com isto limitar ao âmbito dos Estados o 
policiamento ostensivo exercido pelas Polícias Militares.  
Em nossa ótica, a fatia destinada à Polícia Rodoviária Federal não se mistura com a das Polícias 
Militares.  
Parecer:   
   A emenda ao § 1o. do artigo 254 pretende não confundir o policiamento ostensivo "nos Estados" 
com a função da Polícia Rodoviária Federal.  
Todavia incorre o autor no esquecimento de que a lei regulará especificamente as funções de cada 
uma das Polícias. 
 
   
   EMENDA:06252 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Art. 254  
- O artigo 254 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 254 - As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, destinadas à preservação da ordem pública, com base na hierarquia, disciplina e  
investidura militares; exercem o poder de polícia de manutenção da ordem pública, sob a autoridade  
dos Governadores dos estados, dos Territórios e do Distrito Federal; são forças auxiliares do  
Exército e reserva deste para fins de mobilização. 
Justificativa: 
A supressão da cláusula “inclusive nas rodovias e ferrovias federais” objetiva a retirar das Polícias 
Militares a competência de manutenção da ordem pública ao longo das rodovias e ferrovias federais. 
Tal competência caberá à Polícia Rodoviária Federal que, atualmente, exerce com bastante 
experiência.  
Parecer:   
   A emenda fica prejudicada por outra que aprova a inclusão da Polícia Rodoviária Federal no  
artigo 252.  
Suas atribuições serão definidas em lei. 
 
   
   EMENDA:06282 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   Capítulo IV  
Da Segurança Pública  
Suprima-se a expressão "e ferrovias federais", do texto do artigo 254, do Projeto Constitucional. 
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Justificativa: 
A supressão da cláusula “inclusive nas rodovias e ferrovias federais” objetiva a retirar das Polícias 
Militares a competência da manutenção da ordem pública ao longo das rodovias federais. Tal 
competência caberá à Polícia Rodoviária Federal, que atualmente, exerce com bastante experiência.  
Parecer:   
   A emenda pede a supressão da expressão "e ferrovias federais", do art. 254, que trata da Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros.  
Sendo a atribuição de policiamento das ferrovias executada pela Polícia Federal, a emenda é válida. 
 
   
   EMENDA:06283 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   Título VI  
Insira-se no Capítulo IV, da Segurança Pública, o seguinte artigo:  
Art. A Polícia Rodoviária federal, Corporação específica e subordinada ao órgão executivo da  
Polícia de Trânsito do Governo Federal, instituída por lei, tem como atribuições patrulhar  
ostensivamente as estradas federais, zelando, nas respectivas faixas de domínio, pela segurança do  
tráfego, do trânsito e dos próprios da União, prevenindo e coibindo infrações das leis e  
colaborando com as autoridades no combate ao crime e à contravenção. 
Justificativa: 
A presente emenda tem por finalidade preservar a garantia de uniformidade de procedimento, com 
continuidade do poder de polícia para persecução, tendo em vista, inclusive, o transporte 
interestadual e internacional, evitando-se conflitos de jurisdição policial, com a mantença da rede de 
comunicação na  malha rodoviária a nível nacional, como é do interesse da segurança pública. 
A Polícia Rodoviária Federal é corporação específica, instituída por lei, destinada ao patrulhamento 
ostensivo das rodovias federais, zelando, nas respectivas faixas de domínio, pela segurança do 
tráfego, do trânsito e dos próprios da União, prevenindo e coibindo infrações e transgressões das leis 
e regulamentos e posturas administrativas pertinentes, colaborando com as autoridades 
administrativas e judiciarias no combate ao crime, ao tráfego de drogas, a sonegação, ao 
contrabando e ao descaminho. 
A Polícia Rodoviária Federal é dirigida por engenheiros que são os chefes de residência. Estes por 
sua vez são nomeados por engenheiros chefes dos Distritos Rodoviários os quais por conseguinte 
são nomeados pelo Diretor Geral. 
Como se nota cargos privativos de engenheiros. 
Chega-se ao final à seguinte conclusão a subordinação é administrativa e não técnica, uma vez que 
os engenheiros são encarregados unicamente da manutenção e conservação das estradas. A 
preocupação dos mesmos é com o controle dos empreiteiros de obras e conservação ficando a 
atividade técnica policial relegada a um segundo plano o que é prejudicial e seria ridículo, senão 
trágico a continuidade de tal ingerência que subordina e entrava. 
Há uma formação universitária que dá conhecimentos concernente a construção e conservação de 
estradas porém não tem os engenheiros vivência e nem vocação para a atividade policial o que só 
traz prejuízo pois o policial é reprimido na sua atuação e contato com o povo.  
Parecer:   
   A emenda, na forma como se encontra, entendemos ser matéria para legislação ordinária, na 
definição de atribuições da Polícia Rodoviária Federal.  
pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:06320 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO A SER ALTERADO: Título VI  
Capítulo IV - Da Segurança Pública.  
Adicione-se, onde couber, no Capítulo IV - Da Segurança Pública, do Projeto de Constituição:  
"Art. - "Lei Complementar, denominada Lei Orgânica da Polícia Civil, estabelecerá as normas  
gerais relativas à organização, ao funcionamento à disciplina, aos deveres e obrigações e às  
vantagens da Polícia Civil." 
Justificativa: 
Afigura-se de extrema validade e importância sagrar-se, nesta Constituição, a necessidade de 
elaboração, “a-posteriori”, em Lei complementar, das regras gerais para efeito de uniformidade na 
organização das Polícias Civis.  
Garante-se, assim, no texto Constitucional, o amparo jurídico necessário à formulação de legislação 
complementar que moldure de forma organicamente nacional a estrutura, o funcionamento e o regime 
das Polícias Civis.  
Parecer:   
   A emenda se baseia no fato de que lei complementar disciplinará a Polícia Federal, assim como 
será também por lei disciplinará a Polícia Militar, e, para que não fique sem Lei Orgânica a Polícia 
Civil, o Constituinte procura, dessa forma evitar choques de funções nas suas respectivas ações.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:06345 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Suprima-se, no art. 254.  
a) no caput, a expressão "inclusive nas rodovias e ferrovias federais"  
b) o parágrafo 1o. 
Justificativa: 
A Polícia Rodoviária Federal já é mantida pela União. Está vinculada ao Ministério dos Transportes, 
através do Departamento Nacional de Estradas de Rodagens. Estuda-se, no momento, sua 
transferência para o Ministério da Justiça. Não se deve extingui-la nem passar suas atribuições que 
se exercem ao longo das rodovias federais a esfera estadual.  
Parecer:   
   A emenda está prejudicada pelo aproveitamento de emenda mais abrangente. 
 
   
   EMENDA:06446 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLEONÂNCIO FONSECA (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Parágrafo Único do art. 255  
Dê-se ao Parágrafo Único do art. 255 a seguinte redação:  
Lei especial disporá sobre a carreira dos servidores da Polícia Civil. 
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Justificativa: 
O Parágrafo Único do art. 255 menciona a regulamentação da carreira de Delegado de Polícia e 
deixa de incluir os demais servidores dos quadros da Polícia Civil. 
O quadro de carreira deve abranger a todos os servidores e não apenas a uma categoria. A não 
inclusão dos demais servidores na regulamentação legal constitui-se em discriminação inaceitável.  
Parecer:   
   A emenda propõe que lei especial disponha sobre a de servidores da Polícia Civil.  
É matéria já definida em lei específica dos funcionários púbicos. Entendemos que não deva ser 
legislação especial para o caso. 
 
   
   EMENDA:06447 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 253 E DISPOSIÇÕES  
TRANSITÓRIAS  
I - Acrescente-se ao art. 253 o seguinte inciso V  
V - Exercer, através de setor específico sob a denominação de Polícia Rodoviária Federal, o  
policiamento ostensivo e especializado em rodovias federais ou noutras quando autorizado pelo 
poder competente.  
............................................  
II - acrescente-se às Disposições Transitórias do Projeto o seguinte Artigo:  
"Art. A atual Polícia Rodoviária Federal será enquadrada como setor da Polícia Federal  
através de lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, sem qualquer prejuízo  
funcional ou de remuneração dos seus atuais integrantes, e constituindo um quadro próprio e  
especializado." 
Justificativa: 
O projeto de Constituição é completamente omisso sobre o imprescindível trabalho especializado da 
Polícia Rodoviária Federal. Interpretações do Artigo 254, pela sua redação equívoca, poderiam levar 
até a substituição das funções especificas e que exigem treinamento especial da PRF, pelas Polícias 
Militares dos Estados, de forma genérica e ampla. 
Por outro lado, é antiga aspiração da corporação para ter um desenvolvimento melhor como polícia, 
estar ligada ao sistema de segurança do Ministério da Justiça.  
Sugerimos o enquadramento desta atividade especializada nos quadros da Polícia Federal, 
aproveitando os atuais efeitos da PRO que continuariam como setor especifico e com quadro próprio. 
É de se observar que a grave situação do trânsito no Brasil hoje, o alto índice de acidentes e de 
mortes nas rodovias, exige a ampliação de tais serviços e não a sua extinção. 
A emenda enquadra a Polícia Rodoviária Federal na Polícia Federal e, através de dispositivo 
transitório, promove a transferência de seus atuais quadros para aquela instituição.  
Parecer:   
   São duas as propostas apresentadas:  
ao art. 253 e às Disposições Transitórias.  
- Ao art. 253, a proposta está prejudicada pelo aproveitamento de emenda mais abrangente à 
matéria.  
- À Disposição Transitória - sua prejudicialidade é latente face ao disposto em se criar item próprio da 
Polícia Rodoviária Federal e legislação ordinária própria.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:06450 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 255, do Capítulo IV, deste Projeto, o § 1o. e suas alíneas a e b e o  
§ 2o., com a seguinte redação, renumerando-se os demais parágrafos:  
Art. 255. .................................. 
§ 1o. - São equiparados a Delegados de Polícia, para efeito do caput deste artigo:  
a - Peritos Criminais, e  
b - Médicos legistas.  
§ 2o. - Lei especial disporá sobre a carreira dos Delegados, Peritos Criminais e  
Médicos Legistas, por meio de concurso público e de provas de títulos. 
Justificativa: 
Considerando que a Polícia Civil, à título de Nível Superior, é composta de Delegados, Peritos 
Criminais e Médicos Legistas, não seria justo que ficasse como representante único da Polícia Civil, o 
Delegado de Polícia, sem que fosse incluído em quadro de carreira, as demais categorias de Nível 
Superior, como as já citadas, daí o valor desta emenda, que fará justiça dentro do espirito da 
Constituinte em propiciar a participação de todos, sem os traumas da discriminação.  
Parecer:   
   A emenda é pertinente.  
Dá uma abrangência maior, incluindo outras funções inerentes à Polícia Civil.  
A justificativa apresentada define bem a situação. 
 
   
   EMENDA:06539 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 254,  
Inclua-se no Capítulo IV - a SEGURANÇA PÚBLCIA, o seguinte parágrafo 4o. no art. 254:  
"As guardas municipais, a serem reguladas por lei estadual destinam-se à vigilância do  
patrimônio municipal, sob a supervisão das Polícias Militares." 
Justificativa: 
Observa-se no Capítulo V – DA SEGURANÇA PÚBLICA que na medida em que o anteprojeto 
enumera as Instituições componentes do sistema foi sendo definida a destinação de cada uma delas. 
Isto só ocorreu quando às Guardas Municipais. (inciso V, Art. 252).  
Daí a necessidade de ADEQUAÇÃO do texto à lógica vigente para uma instituição Policial que, nas 
ruas deve ser disciplinada e controlada rigidamente e bem orientada em sua missão para se tornar 
transparente à sociedade e ao cidadão.  
Parecer:   
   A emenda aditiva ao art. 254, procura regular a atividade das Guardas Municipais, fato que ocorrerá 
quando lei estadual definir suas atribuições. 
 
   
   EMENDA:06554 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 255  
Seja suprimida do Art. 255 do projeto da Constituição a expressão: "repressão criminal" 
Justificativa: 
A repressão criminal, em princípio, é atribuição do Poder Judiciário, desde o advento do Estado 
Liberal, a partir das revoluções do século XVIII, reforçadas pelas do século XIX. 
A sanção criminal ocorre pela sentença transitada em julgado, a qual é da competência do Estado 
através do Poder Judiciário. 
Pela tradicional independência dos Poderes, não é possível ao Poder Executivo penalizar 
criminalmente o cidadão delituoso, sob o risco de invadir o âmbito do poder encarregado da 
prestação jurisdicional, o Poder Judiciário, não podendo assim a locução figurar no texto da forma 
como foi redigida, pelo que abaixo se expõe, como argumentos à compatibilização do texto à 
moderna doutrina do Direito Processual Penal. 
Segundo declara o festejado mestre José Cratella Junior no livre “Direito Administrativo da Ordem 
Pública”, pagina 171, Editora Forense, 1986: 
“A Polícia Judiciária é também denominada repressiva, nome que merece reparo porque ela não 
reprime os delitos, mas auxilia o Poder Judiciário, nesse mister. Polícia Auxiliar, é porém expressão 
correta”. (grifos nossos).  
O ilustre professor Hélio Tornaghi, na publicação “Polícia Civil e Constituinte”, página 17, afirma: 
“A repressão é exercida pelo Poder Judiciário, com a colaboração da Polícia no descobrimento e 
apuração de fatos delituosos ou contravencionais e de sua autoria. Para isso é que serve o Inquérito 
Policial”. (grifos nossos). 
Ora, o próprio Inquérito Policial é polemizado hoje, com as ideias de criação do Juizado de Instrução, 
o qual esvaziaria o discutido IP. 
Na página 40, da mesma publicação, acrescenta ainda o professor Hélio Tornagui: “A repressão está 
entregue, no Estado Moderno ao Poder Judiciário. Mas a Polícia colabora nessa tarefa e pratica atos 
tendentes a promove-la ( Polícia Judiciária ). Entre elas os mais importantes são os que, em conjunto, 
constituem o Inquérito Policial. Destina-se esse á apuração das infrações penais e de sua autoria” 
(grifos nosso). 
Portanto, a manutenção da expressão “repressão criminal”, como competência da Polícia Civil, 
configura-se como inadequado e como heresia contra a doutrina jurídica do Direito Brasileiro.  
Parecer:   
   A emenda suprime do art. 255 a expressão: "...repressão criminal".  
O ato de reprimir, não se configura somente na ação direta da Política Civil. A simples localização de 
uma possível testemunha a quem deseja praticar um ilícito, é um ato de repressão, pois induz a sua 
não efetivação.  
Assim, qualquer forma de ostentação, seja civil ou militar reprime o crime, isso sem mais delongas. 
 
   
   EMENDA:06592 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: Parágrafo Único do Art. 255.  
Dê-se ao Parágrafo único do Art. 255 a seguinte redação:  
Parágrafo único. Lei especial disporá sobre a carreira de Delegado de Polícia, aberta aos  
bacharéis em Direito por meio de concurso público de provas e títulos e de igual modo aos peritos  
criminais e médicos legistas. 
Justificativa: 
O Parágrafo Único do Art. 255 menciona a regulamentação da carreira de Delegado de Polícia, e 
deixa de incluir os demais servidores de nível superior da Polícia Civil. 
O quadro de carreira deve abranger todos os especialistas: Peritos Criminais e Médicos Legistas. 
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A não inclusão dos especialistas Médicos Legistas e Peritos Criminais na regulamentação legal, 
constitui-se em discriminação inaceitável.  
Parecer:   
   A emenda aditiva ao art. 255 está prejudicada pelo aproveitamento de outra com o mesmo teor. 
 
   
   EMENDA:06625 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Modifica a redação do art. 254, que fica, então:  
Art. 254 - As Forças Policiais Estaduais e os Corpos de Bombeiros, incumbidos de garantir a  
segurança pública e de colaborar com o Poder Judiciário e o Ministério Público na apuração das  
infrações criminais, são órgãos de caráter civil, sob a autoridade dos Governadores, podendo 
assumir a forma de Força Pública Fardada, organizada com base na hierarquia e na disciplina. 
Justificativa: 
Trata-se de tirar das Polícias Estaduais o caráter de corporações militares e de extinguir a sua 
condição de força auxiliares e reservas do Exército, devolvendo-lhes a autonomia e especializando-
as nas funções de prevenção e controle do crime.  
Parecer:   
   A emenda modifica totalmente o art. 254, tirando o caráter de interação das Polícias Militares, 
estingue sua condição de forças auxiliares e reserva do Exército, o que não se justifica, salutarmente. 
 
   
   EMENDA:06635 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Modifica a redação do inciso I do Art. 253, suprimindo a expressão "contra a ordem política e  
social", no que diz respeito às atribuições da  
Polícia Federal, ficando então:  
I - apurar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços e interesses da União  
ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática  
tenha repercussão interestadual ou internacional e exija coibição uniforme, segundo se dispuser 
em lei. 
Justificativa: 
Trata-se de retirar da Polícia Federal qualquer caráter de polícia política, destinando-a exclusividade 
à coibição do crime organizado.  
Parecer:   
   A emenda ao inciso I, do art. 253, procura suprimir a expressão mais específica da Polícia Federal 
que é a de "apurar infrações penais contra a ordem política e social". 
 
   
   EMENDA:06663 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
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Texto:   
   Adiciona a expressão "nos casos de decretação de Estado de Sítio" ao final do caput do art.  
254, que trata das Polícias Militares e Corpo de Bombeiros, ficando então:  
Art. 254 - (...) são forças auxiliares do Exército e reserva deste para fins de mobilização  
nos casos de decretação de Estado de Sítio. 
Justificativa: 
Trata-se de especificar as situações especiais em que as PMs e Corpos de Bombeiros podem ser 
requisitadas como forças auxiliares e reserva das Forças Armadas, restringindo tal possibilidade 
apenas aos casos de decretação do Estado de Sítio. Como isto, amplia-se a margem de autonomia 
relativa das Polícias Estaduais, evitando-se que fiquem sob a tutela estrita do Exército. Esta proposta, 
por sua vez, guarda coerência com a concepção de que o Estado de Sítio deve dizer respeito apenas 
à situação de guerra externa. Porém ela conserva validade e sentido mesmo na hipótese de 
ampliação dos casos de decretação do Estado de Sítio. 
Especifica que apenas em situações extraordinárias e bem determinadas as PMs podem ser 
mobilizadas pelo Exército, e não arbitrariamente.  
Parecer:   
   A emenda ao caput do art. 254 adiciona a expressão "...nos casos de decretação do Estado de 
Sítio". Pretende o Constituinte limitar a ação de Mobilização, que é a de atender, em prazos definidos, 
as necessidades de recursos, em todas as áreas, para a realização de ações de emergência 
excepcional em proveito direto da Segurança Nacional. Para tal, essa ação é a de prevenir, 
neutralizar e eliminar ameaças que surjam ou possam surgir na vida da nação e que não podem ficar 
ao sabor de improvisações. 
 
   
   EMENDA:06667 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 252 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 252 A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade para a  
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, do território e das  
riquezas nacionais, através dos seguintes órgãos.  
I - Polícia Federal;  
II - Polícias Militares;  
III - Corpos de Bombeiros;  
IV - Polícias Civis;  
V - Guardas Municipais." 
Justificativa: 
O Estado deve também garantir a integridade do território e das riquezas nacionais, garantida sob 
todos os aspectos, assegurando, assim, a todos a paz e a tranquilidade.  
Parecer:   
   A emenda ao art. 252 propõe inserir a Segurança e integridade do território e dar riquezas 
nacionais. O caput do artigo, quando cita a "preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio", pelos órgãos de Segurança Pública, torna evidente que esse patrimônio 
não é só o individual, físico ou jurídico, mas também o do Estado; daí as atribuições da Polícia 
Federal, etc. 
 
   
   EMENDA:06930 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 255  
Dê-se ao Parágrafo único do Art. 255 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 255 - ..................................  
Parágrafo único - Lei especial disporá sobre a carreira de Delegado de Polícia, aberta aos  
bacharéis em Direito por meio de concurso público de provas e títulos, e sobre a carreira de outros  
quadro policiais estabelecendo o grau técnico e qualificativo necessário ao exercício de suas  
atribuições. 
Justificativa: 
A qualidade dos serviços de segurança, em nosso país, não depende, infelizmente, apenas do grau 
de preparação dos Delegados de Polícia.  
Parecer:   
   A emenda aditiva ao art. 255 procura estabelecer normas à carreira profissional do Policial. Ao 
Delegado, ao Legista e ao Perito, pressupõe-se legislação específica. Quanto aos demais, são 
funcionários públicos, e, como tal, regidos por legislação própria. 
 
   
   EMENDA:06992 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 254;  
Suprima-se do Projeto de Constituição do Artigo 254, "caput", as expressões " DOS TERRITÓRIOS"; 
Justificativa: 
1 – O parágrafo 3º do Artigo 49 não permite a possibilidade de criação de Territórios Federais, 
quando de maneira explicita estabelece que “OS ESTADOS PODEM INCORPORAR-SE ENTRE SÍ, 
SUBDIVIDIR-SE OU DESMEMBRAR-SE PARA SE ANEXAREM A OUTROS OU FORMAREM 
NOVOS ESTADOS.” 
2 – Portanto, não pode Lei Complementar dispor contra preceito constitucional, como pretende o § 5º 
do citado Artigo do Projeto,  
3 – Por outro lado, o Art. 441 do Projeto de Constituição transforma os Territórios de Roraima e 
Amapá em Estados. 
4 – O único Território Federal restante, Fernando de Noronha deve ser reanexado ao Estado de 
Pernambuco do qual foi desmembrado por um decreto, a fim de proclamar criação, pela Nova Carta 
Magna, de uma Federação verdadeira, onde todas as Unidades Federadas tenham direitos iguais; 
5 – Assim, escrevendo uma Constituição moderna, propomos a extinção da figura de Território 
Federal, razão pela qual devem ser retirados do Projeto de Constituição toda referência a Territórios.  
Parecer:   
   A emenda suprime do caput do art. 254 as expressões "Dos Territórios" -  
O fato de se supor transformar os atuais Territórios em Estados não justifica sua supressão na 
Constituição; primeiro porque poderão ser criados outros territórios, e, segundo, caberá, à Redação 
final da Constituinte, retirar o que for descabido, se esse for o caso. 
 
   
   EMENDA:07056 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 151  

 

Texto:   
   Capítulo IV  
Da Segurança Pública  
Dê-se nova redação ao parágrafo único do artigo 255 do projeto constitucional:  
Art. 255 (...)  
Parágrafo único. A Lei Orgânica da Polícia Civil estabelecerá as normas relativas à  
organização, ao funcionamento, à disciplina, aos deveres, às obrigações e às vantagens da Polícia  
Civil. 
Justificativa: 
Necessário se torna uma melhor adequação ao texto do parágrafo uma vez que o original apenas 
disciplina a carreira do Delegado de Polícia, não oportunizando a que os demais integrantes da 
Corporação também tivessem o seu espaço garantido na Carta Constitucional. 
A Polícia Civil não é feita apenas de Delegados – final de carreira – mas sim de agentes 
subordinados com deveres, direitos e obrigações. 
A Lei Orgânica, assim como no Ministério Público e na Magistratura, servirá para das as linhas gerais 
para o funcionamento de toda a estrutura policial a nível regional, o que impedira formação de 
policiais segundo a vontade de elementos estranhos à Corporação. 
Parecer:   
   A emenda da nova redação ao parágrafo único do art. 255.  
Estabelece Lei Orgânica para a Polícia Civil, nas mesmas bases da Polícia Federal.  
A emenda fica prejudicada pelo aproveitamento de outra mais abrangente. 
 
   
   EMENDA:07369 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Inclua-se o seguinte inciso no art. 252:  
VI - Polícia Rodoviária Federal 
Justificativa: 
A inclusão da Policia Rodoviária Federal entre os órgãos de Segurança Pública é providencia 
constitucional inadiável, posto que a instituição garante a uniformidade de procedimentos com 
continuidade do poder de polícia para persecução, evitando os conflitos de jurisdição policial, com 
abrangência, inclusive, do transporte interestadual e internacional de passageiros e cargas e 
comunicações por radiofonia no interesse da segurança a nível nacional.  
Já é tarde o reconhecimento da importância da Polícia Rodoviária Federal para a segurança pública, 
quando o País apresenta um sistema rodoviário de vastas dimensões, por onde circulam imensas 
riquezas, sem, contudo, dispor de uma estrutura logística significantemente moderna. 
Parecer:   
   A emenda inclui item ao artigo 252 - Polícia Rodoviária Federal.  
Fica a mesma prejudicada pelo aproveitamento de emenda idêntica porém mais abrangente. 
 
   
   EMENDA:07396 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do Ar. 254 e seu § 1o. a seguinte redação:  
"Art. 254 - As Polícias Militares, a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros  
são instituições permanentes e regulares, destinadas à preservação da ordem pública, com  
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base na hierarquia, disciplina e investidura militares; exercem o poder de polícia de  
manutenção da ordem pública, inclusive nas rodovias e ferrovias estaduais, sob a autoridade  
dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal; são forças auxiliares do  
Exército e reserva destes para fins de mobilização.  
§ 1o. - As atividades de policiamento ostensivo, no âmbito dos Estados, são exercidas  
com exclusividade pelas Polícias Militares. 
Justificativa: 
Trata-se de adequação e emenda que propusemos ao Art. 252 no sentido de incluir a Polícia 
Rodoviária Federal entre os órgãos de Segurança Pública. 
Incluindo na competência da União organizar e manter a Policia Rodoviária Federal e incorporando 
esta instituição no capítulo da Segurança Pública, visamos garantir a uniformidade de procedimento 
com continuidade do poder de polícia para persecução, evitando conflitos de jurisdição policial, tendo 
em vista, inclusive, o transporte interestadual e internacional de passageiros e cargos, com a 
mantença de comunicação por radiofonia, como é do interesse da segurança a nível nacional.  
Parecer:   
   A emenda ao caput do artigo 254 e seu § 1o., trata de adequação à inclusão da Polícia Rodoviária 
Federal, ao texto do Projeto. É válida e não altera o seu conteúdo, na forma como se encontra. 
 
   
   EMENDA:07397 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Inclua-se, no capítulo IV, do Título VI da Segurança Pública, o seguinte artigo, a ser  
numerado como art. 257, renumerando-se os demais.  
"Art. 257o. - A polícia Rodoviária Federal ficará subordinada ao órgão superior de política  
de trânsito do Governo Federal, cabendo-lhe as seguintes atribuições:  
a) patrulhamento ostensivo das rodovias federais;  
b) colaborar com as autoridades administrativas e judiciárias no combate ao crime,  
ao tráfico e à contravenção;  
c) zelar pela segurança e eficiência do trânsito. 
Justificativa: 
Trata de adequação à emenda que apresentamos incluindo a Polícia Rodoviária Federal entre os 
órgãos de segurança pública, através de inciso acrescendo ao art. 252. 
É importante assinalar que já existe uma ampla estrutura para que a Polícia Rodoviária Federal 
desempenhe as atribuições que lhe são destinadas. A omissão, até aqui verificado, no projeto de 
Constituição, relativamente à subordinação e às atribuições da Polícia Rodoviária Federal, seria 
altamente comprometedora de um trabalho de profundo significado político, econômico e social. 
Pelas rodovias circulam milhões de pessoas e imensas riquezas, cuja segurança depende muito do 
trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Não há como ignorar a premência de um tratamento 
constitucional mais consentâneo com a importância dessa instituição.  
Parecer:   
   A emenda propõe alterar o art.256.  
Entendemos ser a matéria de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:07503 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Capítulo IV  
Da Segurança Pública  
Art. 252 ....................................  
I ...................................  
II ...................................  
III ...................................  
IV ...................................  
V ...................................  
VI Polícia Rodoviária Federal  
Art. 253 ....................................  
I ...................................  
II ...................................  
III ...................................  
IV ...................................  
V A Polícia Rodoviária Federal destina-se ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais  
zelando nas respectivas faixas de domínio, pela segurança do tráfego, do trânsito e dos próprios  
da União, prevenindo e coibindo infrações ou transgressões das leis, regulamentos e posturas  
administrativas pertinentes, colaborando com as autoridades administrativas e judiciárias no  
combate ao crime, ao tráfico de drogas, à sonegação, ao contrabando e ao descaminho. 
Justificativa: 
A inclusão da Polícia Rodoviária Federal entre as Instituições de Segurança Pública e a garantia da 
uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia para persecução, evitando 
conflitos de jurisdição policial, tendo em vista, inclusive, o transporte interestadual e internacional de 
passageiros e cargas, com a mantença da comunicação por radiofonia, como é do interesse da 
Segurança a nível nacional.  
Parecer:   
   A emenda propõe acrescentar item ao art. 252 e 253.  
Não temos objeção à proposta de inclusão no capítulo IV - Da Segurança Pública - da Polícia 
Rodoviária Federal.  
Quanto ao item V - do art.253- consideramos matéria a ser regulamentada em lei ordinária.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:07532 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   Modifica-se o Título VI, em seus artigos  
252 e 253 respectivamente, do Capítulo IV - Da Segurança Pública, do Projeto de Constituição,  
passando-se a ter a seguinte redação:  
DA SEGURANÇA PÚBLICA  
Art. 252 - A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade para  
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos:  
I - Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal;  
II - Polícias Militares;  
III - Corpos de Bombeiros;  
IV - Polícias Civis;  
V - Guardas Municipais.  
Art. 253 - A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, é destinada a:  
I - ........................................  
II - ........................................  
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III - ......................................  
IV - ........................................  
§ 1o. - As normas gerais relativas à organização, etc.  
..................................................  
§ 2o. - A Polícia Rodoviária Federal, corporação específica e subordinada ao Órgão  
Executivo de Polícia de Trânsito do Governo Federal, instituída por lei, destina-se ao  
patrulhamento ostensivo das rodovias federais, zelando, nas respectivas faixas de domínio, pela  
segurança do tráfego, do trânsito e das próprias da União, prevenindo e coibindo infrações ou  
transgressões das leis, regulamentos e posturas administrativas pertinentes, colaborando com as  
autoridades administrativas e judiciárias no combate ao crime, ao tráfico de drogas, à  
sonegação, ao contrabando e ao descaminho. 
Justificativa: 
Garantia da uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia para perseguição, 
evitando conflitos de jurisdição policial, tendo em vista, inclusive, o transporte interestadual e 
internacional de passageiros e cargas, com mantença da comunicação por radiofonia, como é de 
interesse da Segurança a nível nacional.  
Parecer:   
   A emenda propõe a inclusão de item no art.252 e 253, respectivamente.  
Entendemos favorável ao art.252 e contrário ao 253, por ser matéria de lei ordinária.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:07899 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Inciso II do artigo 252.  
Modifique-se o inciso II do artigo 252, que passará ter a seguinte redação:  
I - ............................... 
II - Forças Policiais  
III - ........................... 
IV - .......................... 
V - ........................... 
Justificativa: 
Pelo texto sugerido, as Policias Militares passam a denominar-se Forças Policiais. 
No que concerne às Policias Militares a adjetivação “militar” não tem razão de ser, porque não 
qualifica suas atividades eminentemente civis, de prestação de serviços, socorro, assistência e 
proteção do cidadão, e não encontra correspondência nem na designação das organizações que de 
direito e de fato são militares pois a força Terrestre chama-se Exército, a Força Aérea denomina-se 
Aeronáutica e a Força naval, Marinha.( art. 90 da atual Constituição Federal).  
Transcrevemos a seguir, parte da Conclusão do relatório da Subcomissão de Defesa do Estado, da 
Sociedade de e de sua Segurança, na qual são apresentadas justificativas que nortearem a 
elaboração do texto ali redigidos, que consagrou a denominação Força Policial. 
“Pela proposta ora apresentada, passam a denominar-se Forças Policiais as atuais Polícias Militares, 
nomenclatura mais adequada à designação dessas Corporações policiais dos Estados membros, 
Territórios e Distrito Federal. 
As Forças Policiais estaduais continuarão exercendo a polícia ostensiva, como aliás o vem exercendo 
há mais de século e meio, desde o período regencial. Recentemente, de forma equivocada, 
receberam a denominação imprópria de Polícia Militar, sugerindo interpretações desastrosas. Sua 
ação é complementada pela atividade de Polícia Civil a qual tem como procedimento processual 
básico o Inquérito Policial, instituto jurídico consagrado no Brasil como alternativa ao Juizado de 
Instrução Criminal.  
É a justificativa.  
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Parecer:   
   A emenda propõe alterar o item II do art.252.  
Entendemos que a redação dada ao artigo no anteprojeto atende mais às suas finalidades, assim 
como a clareza do texto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:07900 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 254 e § 1o.  
Modifique-se a redação do artigo 254 e seu § 1o, que passarão a ter a seguinte redação:  
Art. 254 - As forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, destinadas à preservação da ordem pública, com base na hierarquia, disciplina e  
investidura militares; exercem o poder de política de manutenção da ordem pública, inclusive nas  
rodovias e ferrovias federais, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do  
Distrito Federal; as atividades de policiamento ostensivo são exercidas com exclusividade pelas  
Forças Policiais.  
§ 1o. - As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são forças auxiliares do Exército e  
reserva deste para fins de mobilização.  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - .................................... 
Justificativa: 
A nova redação apresentada, refere-se somente quanto ao reordenamento do dispositivo ao 
reordenamento do dispositivo no art. 254 e seu § 1º. 
A alteração proposta para o artigo 254, faz com que o atual § 1º seja inserido no “caput”  do artigo e a 
parte final deste, figure como § 1º, a modificação vida inserir no corpo do artigo conceito essencial às 
atividades das Forças Policiais; por outro lado, passa a compor o § 1º aquilo que é meramente 
acessório as referidas organizações, porque não diz respeito às atividades fins das mesmas, já que 
espelha condição eventual e transitória (situação de força auxiliar do Exército e reserva deste para 
fins de mobilização).  
Convém salientar-se que a modificação é estritamente de ordenamento e não de conteúdo 
É a justificativa.  
Parecer:   
   A emenda propõe dar nova redação ao § 1o. do art.254.  
Entendemos ser a matéria objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:08118 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dê-se uma redação nova ao parágrafo único do artigo 255:  
"Art. 255. ..................................  
..................................................  
Parágrafo Único - Lei especial disporá sobre a carreira de Delegado de Polícia, Perito Criminal  
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e Médico Legista, abertas a profissionais de nível superior e compatível com a função, mediante  
concurso público de provas e títulos." 
Justificativa: 
O Parágrafo Único do Art. 255 menciona a regulamentação da carreira de Delegado de Polícia, e 
deixa de incluir os demais especialistas dos quadros da Polícia Civil, como Médico Legista e o Perito 
Criminal. 
O quadro de carreira deve abranger a todos especialistas, Médico Legista, Perito Criminal, Delegado 
de Polícia. 
A não inclusão dos demais especialistas, Médico Legista e Perito Criminal, na regulamentação legal, 
constitui-se em discriminação inaceitável.  
Parecer:   
   Por não ser matéria constitucional o assunto deverá ser tratado em legislação ordinária.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:08146 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Título VI, Capítulo IV. Da Segurança Pública.  
Emenda Supressiva e Modificativa.  
Suprima-se os artigos 253, 254, 255 e 256.  
Modifica-se o artigo 252:  
Artigo 252: A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à sociedade para a  
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através da Polícia  
Federal, das Forças Policiais, dos Corpos de Bombeiros e das Polícias Judiciárias, cujas  
organizações e competências leis federal e Estadual definirão respectivamente à Polícia  
Federal e as demais. 
Justificativa: 
As definições do projeto fogem ao que deva ser um texto constitucional detalhado competências a um 
nível que poderá acarretar sérios problemas em função da diversidade regional e da dinâmica que 
tais atribuições observam. 
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:08156 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Dispositivo Emendado: art. 253, inciso III.  
Inclua-se no inciso III do art. 253, após as palavras de fronteira, o seguinte: ", rodoviária." 
Justificativa: 
Atualmente, a Polícia Rodoviária Federal está subordinada ao Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem, que integra o Ministério dos Transportes e tem jurisdição sobre todo o território nacional. 
Entretanto, os serviços de Polícia marítima, aérea e de fronteiras estão ligados à Polícia Federal, 
embora a natureza de suas atribuições em muito se assemelhem, principalmente nos casos de 
repressão de tráfico de drogas e entorpecentes e contrabando.  
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Seria, pois, medida de coerência, colocar os serviços rodoviários sob a mesma orientação com 
vantagens para a uniformização administrativa e de recursos humanos. 
Estabelecer-se-ia, assim, maior unidade dos serviços de policiamento, através de uma estrutura única 
de recrutamento, formação e treinamento de pessoal, bem como se possibilitaria o nivelamento de 
remuneração, um dos principais anseios dos integrantes da Polícia Rodoviária Federal.  
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:08159 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva.  
Dispositivo Emendado: como art. 257.  
Inclua-se como art. 257 no Capítulo IV do Título VI o seguinte; renumerando-se os demais:  
"As Guardas Municipais são instituições permanentes, destinadas à defesa e preservação da  
segurança pública, subordinada administrativamente ao Poder Público Municipal." 
Justificativa: 
Esta emenda vem apenas complementar o art. 252, que no seu inciso V, o eminente relator Bernardo 
Cabral institucionalizou constitucionalmente as Guardas Municipais.  
Resta-nos apenas estabelecer competências das Guardas Municipais, assim, como foi feito em 
relação à Policia Federal, Policias Militares, Corpo de Bombeiros e Polícias Civis. 
Temos recebido inúmeras reinvindicações no sentido de incluir as Guardas Municipais na Nova 
Carta, por Prefeitos pressionados pela enorme onda de criminalidade que se estende por todos os 
Municípios e que se veem compelidos a tomar iniciativas efetivas no combate aos marginais, 
preenchendo as lacunas existentes na área de segurança.   
Parecer:   
   A Emenda visa a inclusão de dispositivo no título VI, conceituando as guardas municipais.  
O substitutivo, no tocante à Segurança Pública, norteou-se no sentido de corporificar no artigo 252, a 
definição de segurança pública, através de cinco órgãos, entre os quais se encontram as guardas 
municipais.  
Sua conceituação e regulamentação foi remetida à lei ordinária.  
Pela rejeição 
 
   
   EMENDA:08160 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo emendado: art. 254, § 1o.  
-Suprima-se a palavra exclusividade. 
Justificativa: 
Acreditamos que o policiamento ostensivo deve ser exercido por todos quantos possam fazê-lo 
dentro dos limites estabelecidos em lei, porquanto a criminalidade se alastra de forma espantosa na 
região urbana. 
A existência da palavra exclusividade neste dispositivo limita esta ação à Polícia Militar, alijando as 
forças auxiliares, como as Guardas Municipais de efetivamente contribuir para a defesa e proteção da 
população.  
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Parecer:   
   Consideramos que é matéria, por não ser constitucional, deva ser tratada pela legislação ordinária.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:08181 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Incluir, no Título VI, Capítulo IV, após o art. 252 do Projeto de Constituição, o seguinte texto:  
Art. (.....) Todo cidadão tem direito à segurança pública. As Polícias Militares e corpos  
de Bombeiros Militares são instituições permanentes, subordinadas aos Governadores,  
funcionando como força auxiliar do Exército Nacional.  
§ 1o. As Polícias Militares serão organizadas na hierarquia e na disciplina militar, cumprindo a  
competência exclusiva para o exercício e controle da polícia ostensiva.  
§ 2o. Lei federal determinará as medidas gerais que regerão as Polícias Militares e os  
Legislativos estaduais disciplinarão de modo supletivo.  
§ 3o. Nenhum direito será subtraído de policiais integrantes das Polícias Militares e dos  
Corpos de Bombeiros Militares. 
Justificativa: 
A presente proposição objetiva a preservação das Polícias Militares como instituições permanentes 
de proteção e socorro ao cidadão e à comunidade. 
Entendemos que as Polícias Militares devem ser estruturadas e organizadas de conformidade com os 
princípios da hierarquia e da disciplina, considerando que tais princípios são exigidos pela sociedade 
como garantia imediata para o atendimento às exigências de confiabilidade e de respeito, 
indispensáveis a uma instituição que tem sob a sua reponsabilidade a manutenção da ordem pública 
e da paz social. A disciplina e a hierarquia devem ser consideradas como mecanismos controladores 
do abuso de autoridade e inibidores dos desvios do poder. 
É, igualmente, importante observar que a proposição em apreço assegura o direito de cidadania a 
todos os Policiais Militares e Bombeiros Militares, dispensando-lhes, assim, o princípio da isonomia já 
garantirão dos demais cidadãos.  
Parecer:   
   A matéria da Emenda, em que pesem os argumentos do ilustre constituinte, deve ser tratada em 
legislação ordinária pois não é matéria constitucional.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:08212 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: Parágrafo único do art. 255  
Dê-se ao Parágrafo Único do art. 255 a seguinte redação:  
Parágrafo Único - Lei especial disporá sobre a carreira de Delegado de Polícia, aberta aos  
bacharéis em Direito por meio de concurso público de provas e títulos e de igual modo aos Peritos  
Criminais e Médicos Legistas. 
Justificativa: 
O parágrafo único do Art. 255 menciona a regulamentação da carreira de Delegado de Polícia Civil. 
O quadro de carreira deve abranger todos especialistas: 
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Peritos Criminais e Médicos Legistas. 
A não inclusão dos especialistas Médicos Legistas e Peritos Criminais na regulamentação legal, 
constitui-se em discriminação inaceitável.  
Parecer:   
   Não se trata de matéria constitucional, devendo ser tratada em lei ordinária.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:08213 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: Parágrafo Único do art. 255.  
Dê-se ao Parágrafo Único do art. 255 a seguinte redação:  
Lei especial disporá sobre a carreira dos servidores da Polícia Civil. 
Justificativa: 
O Parágrafo Único do art. 255 menciona a regulamentação da carreira de Delegado de Polícia e 
deixa de incluir os demais servidores dos quadros da Polícia Civil. 
O quadro de carreira deve abranger a todos os servidores e não apenas a uma categoria. A não 
inclusão dos demais servidores na regulamentação legal constitui-se em discriminação inaceitável.  
Parecer:   
   A matéria referida na Emenda trata de assunto não constitucional, deverá ser objeto de legislação 
ordinária.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:08377 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Modifique-se o Parágrafo único do artigo 255, do Capítulo IV, da Segurança Pública:  
Dê-se ao Parágrafo Único do artigo 255 a seguinte redação:  
"Lei especial disporá sobre a carreira de Delegado de Polícia, Perito Criminal e Médico  
Legista, mediante concurso público de provas e títulos". 
Justificativa: 
A Polícia Civil, além dos Delegados de Polícia, tem os Peritos Criminais e os Médicos Legistas dentro 
de seus quadros, compostas por profissionais de formação superior, não sendo justo que somente 
uma categoria seja privilegiada em detrimento de outras. 
Parecer:   
   A Emenda versa sobre assunto que consideramos não constitucional, portanto a matéria deverá ser 
tratada em lei ordinária.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:08419 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modificar o § 1o. do art. 254, Capítulo IV,  
"Da Segurança Pública", passando a ter a seguinte redação:  
"§ 1o. As atividades de policiamento ostensivo, inclusive de patrulhamento preventivo,  
são exercidas com exclusividade por policiais armados." 
Justificativa: 
Com a alteração poder-se-á ter a colaboração efetiva de guardas municipais, à semelhança do que 
se faz nos Estados. 
Tais corporações são formadas na própria comunidade, conhecendo mais efetivamente seus 
problemas, e auxiliando em numerosas outras tarefas, constituindo uma verdadeira defesa civil. 
Além disso, há hoje pensamento de descentralização ou municipalização dos serviços de saúde, de 
educação, de assistência social, etc. e porque não de policiamento? 
Parecer:   
   A Emenda versa sobre assunto não constitucional, deverá ser regulada em legislação ordinária.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:08420 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON SEIXAS (PDT/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modificar o § 1o. do art. 254, Capítulo IV,  
"Da Segurança Pública", passando a ter a seguinte redação:  
" § 1o. As atividades de policiamento ostensivo são exercidas pelas Polícias Militares". 
Justificativa: 
É importante a participação dos guardas municipais no policiamento de uma cidade, pois que sendo 
pessoas recrutadas da comunidade conhecem os seus problemas, além de exercerem outras 
atividades, que se resumem na defesa civil. 
Seria interessante incluir no texto expressão que se pode no âmbito municipal, continuar a proceder 
patrulhamento preventivo com poder de polícia. 
Além disso, há hoje pensamento da descentralização ou municipalização dos serviços, de saúde, de 
educação, de assistência social, etc. e porque não de policiamento? Estar-se-ia seguindo o exemplo 
americano onde a Polícia é Municipal.  
Parecer:   
   A Emenda versa sobre assunto não constitucional. A Matéria deverá ser objeto de lei ordinária.  
Pela Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:08540 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Inclua-se no Capítulo IV, do Título VI do Projeto de Constituição o seguinte, onde couber:  
"Art. - Compete à União organizar e manter a Polícia Federal adequadamente preparada com a  
finalidade de prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas afins e qualquer tipo de  
sequestro". 
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Justificativa: 
Com esta emenda temos por objetivo delegar à Polícia Federal a competência para solucionar, 
também, os crimes de sequestros, ao mesmo tempo que responsabilizamos a União a dotá-la de 
meios, equipamentos e quadros especializados, para combater com eficiência, tais práticas 
delituosas. O êxito dessas operações dependem muito daqueles que estão no comando e da 
especialização dos comandados. Uma Polícia de elite nos quadros da Polícia Federal, voltada para 
os casos de sequestro, tornará menos doloroso os resultados desse crime.  
Parecer:   
   A emenda, além de não consubstanciar aperfeiçoamento do texto do Projeto, visa a estabelecer 
atividades-fim da Polícia Federal, matéria que pertence ao âmbito normativo infra constitucional.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:08576 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   O Artigo 255 do Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"As Polícias Civis são instituições permanentes, organizadas por lei, dirigidas por  
Delegados de Polícia ou servidores de carreira, graduados em nível superior, destinadas,  
ressalvada a competência da União, a proceder à apuração de ilícitos penais, à repressão criminal  
e auxiliar a função jurisdicional na aplicação judiciária, nos limites de suas circunscrições,  
sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal. 
Justificativa: 
Esta redação proporcionará a outros servidores competentes, o direito de dirigirem as Polícias Civis, 
não restringindo a função somente aos Delegados de Polícia, uma vez que o texto da nova Carta 
Magna, pelo seu “Art. 85, preceitua que o servidor público desempenhará função social relevante e os 
cargos e empregos públicos são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em Lei”.  
Parecer:   
   Por não ser assunto constitucional a matéria deverá ser objeto de lei ordinária.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:08774 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: artigo 255.  
Transforme-se o parágrafo único do art. 255 do projeto em parágrafo 1o., com a seguinte redação:  
Art. 255. ..................................  
§ 1o. Lei complementar disporá sobre a carreira de delegado de polícia, privativa de  
bacharéis em direito, seus deveres e direitos específicos, e estabelecerá normas gerais  
relativas a organização estrutural e funcional. 
Justificativa: 
O emprego da expressão “lei complementar” em substituição a “lei especial” constante do então 
parágrafo único do Art. 255, transformando em § 1°, impõe-se, tendo em vista a inadequação de tal 
expressão por inexistência ao longo de todo o texto do anteprojeto. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 162  

 

De outra parte, para que ocorra uma perfeita compatibilização do texto sem alteração de seu 
propósito, a emenda objetiva também, suprimir a expressão “concurso público de provas e títulos” 
posto que, no artigo 86, inciso II, do Projeto, é  estabelecida norma geral reguladora do ingresso na 
função pública. 
Também é fundamental, pelas características especiais e particulares de sua atividade, que a lei 
complementar contemple os direitos e deveres da polícia civil e estabeleça normas gerais de 
organização, de forma a permitir uma maior uniformização estrutural e de procedimentos.  
Parecer:   
   A Emenda versa sobre assunto não constitucional. A Matéria deverá ser regulada em lei ordinária.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:08775 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 255  
O caput do Art. 255 do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 255 - As Polícias Civis são instituições permanentes, organizadas por lei, dirigidas por  
Delegados de Polícia de Carreira, destinadas, ressalvada a competência da União, à repressão  
criminal e auxiliar a função jurisdicional na aplicação do direito penal comum, exercendo os  
poderes de política judiciária e de polícia administrativa, nos limites de suas  
circunscrições, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito  
Federal. 
Justificativa: 
A emenda proposta é plenamente justificada, já que pretende, tão somente, compatibilizar matéria 
votada pela Comissão de Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
A expressão “privativamente” não altera a essência e não modifica a ideia central do dispositivo, mas 
procura, tão somente, uma adequação técnica que aperfeiçoando a norma, venha a preencher uma 
lacuna que, se mantida, ensejaria certamente entendimentos divergentes com evidentes prejuízos a 
persecução criminal. 
A definição precisa de atribuições no campo de atividade de segurança pública é de importância 
fundamental tanto que, com relação à Polícia Militar, se estabeleceu a exclusividade no exercício do 
policiamento ostensivo conforme se vê do § 1º do Art. 254, do Projeto. 
Até por um princípio de isonomia, impõe-se que seja estendida à Policia Civil a privatividade de suas 
atribuições, mesmo porque em todo o texto não são atribuídas a qualquer outra instituição.  
No que diz respeito aos misteres de polícia administrativa, faz-se necessário a definição pelas razões 
anteriormente expostas somadas ao fato de que nas atividades também hoje de sua competência 
estão isentas uma vasta gama de tarefas, tais como: expedição de atestados, cédulas de identidade, 
controle de registro de veículo, habilitação de motorista, registro de armas, controle de população 
flutuante, polícia de costumes e muitas outras inerentes e indissociáveis às atividades da polícia civil.  
Parecer:   
   A Emenda versa sobre assunto não constitucional. A matéria deverá ser objeto de legislação 
ordinária.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:08776 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 255  
Inclua-se o Art. 255 do Projeto, o seguinte § 2o.:  
Art. 255 - ..................................  
§ 1o. - .....................................  
§ 2o. Os integrantes da Polícia Civil serão aposentados com vencimentos integrais,  
compulsoriamente, por invalidez ou aos 65 anos de idade e, voluntariamente, aos 30 anos de 
serviço, desde que conte com 20 anos de efetivo serviço policial. 
Justificativa: 
A aposentadoria da polícia civil, compulsoriamente ou voluntaria, com breve antecipação de cinco 
anos, é fator essencial à manutenção de um corpo de segurança plenamente apto, física e 
psiquicamente a desincumbência de sua missão, face e contínua e desgastante exposição a 
condições de trabalho, saúde e vida. É a regra já hoje em vigor.  
Parecer:   
   A Emenda trata de matéria não constitucional. Deverá ser objeto de legislação ordinária.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:08789 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se ao art. 252 o item VI.  
I - ..............................  
II - ............................  
III - ............................  
IV - ...........................  
V - .............................  
VI - Polícia Rodoviária Federal. 
Justificativa: 
Há necessidade de se contemplar a Polícia Rodoviária Federal na Constituição brasileira.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial em outro dispositivo.  
Pela Aprovação Parcial. 
 
   
   EMENDA:08790 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se no Projeto de Constituição o art. 257, renumerando-se os demais.  
Art. 257 - A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, estará vinculada ao  
Ministério da Justiça. 
Justificativa: 
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A transferência da Polícia Rodoviária Federal para o Ministério da Justiça, é para fazer com que suas 
atribuições sejam exercidas na sua plenitude como Polícia de Direito.  
Parecer:   
   A Emenda tem por objetivo a inclusão de dispositivo dando nova redação ao artigo 257.  
No artigo 253, fizemos referência à Polícia Federal e sua destinação, formalizada em texto que 
melhor se compatibiliza com a sua elevada missão com órgão integrante da Segurança Pública, de 
que trata o artigo 252.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:08883 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 255  
O caput do Art. 255 do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 255 - As Polícias civis são instituições permanentes, organizadas por lei,  
dirigidas por Delegados de Polícia de Carreira, destinadas, ressalvada a competência da União, a  
proceder, privativamente, à apuração de infrações penais, à repressão criminal e auxiliar a função  
jurisdicional na aplicação do direito penal comum, exercendo os poderes de polícia judiciária e de  
polícia administrativa, nos limites de suas circunscrições, sob a autoridade dos Governadores  
dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal." 
Justificativa: 
A emenda proposta é plenamente justificada, já que pretende, tão somente, compatibilizar matéria 
votada pela Comissão de Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições. 
A expressão “privativamente” não altera a essência e não modifica a ideia central do dispositivo, mas 
procura, tão somente, uma adequação técnica que aperfeiçoando a norma, venha a preencher uma 
lacuna que, se mantida, ensejaria certamente entendimentos divergentes com evidentes prejuízos a 
persecução criminal. 
A definição precisa de atribuições no campo de atividade de segurança pública é de importância 
fundamental tanto que, com relação à Polícia Militar, se estabeleceu a exclusividade no exercício do 
policiamento ostensivo conforme se vê do § 1º do Art. 254, do Projeto. 
Até por um princípio de isonomia, impõe-se que seja estendida à Policia Civil a privatividade de suas 
atribuições, mesmo porque em todo o texto não são atribuídas a qualquer outra instituição.  
No que diz respeito aos misteres de polícia administrativa, faz-se necessário a definição pelas razões 
anteriormente expostas somadas ao fato de que nas atividades também hoje de sua competência 
estão isentas uma vasta gama de tarefas, tais como: expedição de atestados, cédulas de identidade, 
controle de registro de veículo, habilitação de motorista, registro de armas, controle de população 
flutuante, polícia de costumes e muitas outras inerentes e indissociáveis às atividades da polícia civil.  
Parecer:   
   A Emenda versa sobre assunto não constitucional. Deverá ser objeto de legislação ordinária.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:09034 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
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Dispositivo Emendado: Art. 253  
O Art. 253 do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 253 - Compete à Polícia Federal:  
I - Executar os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteira;  
II - prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e o crime organizado cuja prática  
tenha repercussão interestadual;  
III - controle e documentação de estrangeiros e expedição de passaportes;  
IV - exercer a Polícia Judiciária da União 
Justificativa: 
Essa emenda visa precisar as atribuições da Policia Federal, retirando-lhe o direito de agir contra os 
chamados crimes políticos e exercer a censura, atribuições incompatíveis com o Estado democrático.  
Parecer:   
   A alteração do artigo 253 do projeto, imprime nova redação às atribuições da Polícia Federal. 
Devidamente cotejado, optamos pelo texto constante do projeto sob exame. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09035 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 254 e seus parágrafos  
Suprima-se o art. 254 do projeto, e seus parágrafos. 
Justificativa: 
A formulação contida nesse artigo transforma as forças policiais e o Corpo de Bombeiros em forças 
auxiliares e reservas do Exército. Consideramos que tal formulação é antidemocrática e deve ser 
suprimida.  
Parecer:   
   A emenda suprime o art.234 e seus parágrafos, que dispõem sobre as atribuições das Polícias 
Militares e dos Corpos de Bombeiros. Ficamos com o texto do projeto sob exame, pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09314 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescente-se onde couber no Título VI, Capítulo IV, com os seguintes artigos ao Anteprojeto da 
comissão de Sistematização-Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança :  
Art. A Segurança Civil é a proteção que o Estado proporciona à sociedade para assegurar a  
prevenção, vigilância e manutenção da cadeia de vida e do curso do processo de produção e  
circulação de pessoas e bens, através de um sistema único e integrado de ações.  
Parágrafo único. São órgãos de segurança civil:  
- Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA;  
- Coordenação de Defesa Civil;  
- Corpo de Bombeiros;  
- Polícia Rodoviária;  
- Guardas Florestais.  
Lei complementar determinará as funções de cada um destes órgãos no Sistema de Segurança  
Civil e a forma de atuação dos Corpos de Bombeiros neste Sistema.  
Art. Os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e regulares simples, organizadas com  
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base na hierarquia, disciplina, investidura militar e recrutamento de voluntários e suas  
reservas sob o comando dos Governadores de Estados, Distrito Federal e Territórios, com o  
objetivo de assegurar as ações emergenciais de defesa da vida útil, do patrimônio social e da  
produção e circulação de bens e pessoas.  
Parágrafo único. O Corpo de Bombeiros são forças auxiliares das forças armadas e com elas  
atuam, quando chamadas, nas tarefas de salvamento e busca .  
Art. De acordo com Lei Complementar, os Corpos de Bombeiros constituem opção do Serviço  
Militar obrigatório e funcionarão através da mobilização de reservas para as suas ações  
emergenciais.  
Art. As funções de segurança civil serão exercidas por órgãos civis das administrações da  
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, com exceção dos Corpos de Bombeiros. 
Justificativa: 
O conceito de defesa civil tem evoluído muito nos últimos anos, exigindo crescente 
instrumentalização do Estado. O crescimento das cidades, a poluição industrial, os acidentes 
constantes na produção e circulação de produtos tóxicos, tudo isto tem levado a um fortalecimento 
das instituições voltadas à ações de caráter emergencial ao mesmo tempo que, pelo maior relevo e 
preparo destas instituições, potencia-se a ação dos órgãos clássicos de preservação ambiental.  
Os corpos especializados no combate às descontinuidades da cadeia de vida a produção, que se 
tornaram decisivos instrumentos da comunidade numa etapa em que esta, pelos seus meios, já não 
conseguir enfrentá-los tornam-se, também pequenos e despreparados para enfrentar problemas 
como Chernobil ou grandes acidentes envolvendo incêndios, produtos tóxicos e congestionamentos 
de circulação.  
Tudo leva a crer que os problemas de defesa civil tornaram-se tão complexos e grandes que exigem, 
novamente intensa participação da comunidade nas suas tarefas e maior integração entre os agentes 
de prevenção (órgãos ambientais) repressão (Polícia Rodoviária, Guardas florestais) e combate 
(Bombeiros) aos problemas de defesa civil. 
Vários países de dimensão industrial similar ao Brasil já separaram as funções de defesa da vida das 
funções de segurança pública, tratando, inclusive de desmilitarizar os corpos de combate no campo 
da defesa civil. 
É tempo, pois, de dar um primeiro passo no sentido da constituição de uma nova mentalidade na 
preservação ambiental, ao mesmo tempo em que e institui o Sistema de Segurança Civil da 
Sociedade quanto ao modelo de integração de uma instituição militar no âmbito de uma secretaria 
civil, tornar-se-á, certamente, o modelo das Secretarias de Segurança Pública, dirigidas por civil e 
integradas por várias instituições civis e que sempre conviveram bem com as Polícias Militares.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:09355 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao Parágrafo único do art. 255 a seguinte redação:  
Lei especial disporá sobre a carreira de todos os servidores da Polícia Civil. 
Justificativa: 
O Parágrafo Único do art. 255 especifica que a regulamentação da carreira de Delegado da Polícia 
Civil dar-se-á somente aos bacharéis em Direito e por meio de concurso público, de provas e títulos. 
É inconsequente e não inclusão dos demais servidores que reúna todas as condições básicas para 
tal. 
Parecer:   
   Somos contrários a Emenda por considerar que a matéria não é constitucional, devendo ser tratada 
em Lei Ordinária.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:09466 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DEL BOSCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se um parágrafo ao art. 253, que passa a ter a seguinte redação:  
§ 1o. - As atribuições da Polícia Federal serão exercidas sem prejuízo da atuação de outros  
órgãos públicos federais em suas respectivas áreas de competência.  
§ 2o. - As normas gerais relativas à organização, funcionamento, disciplina, deveres,  
direitos e prerrogativas da Polícia Federal serão reguladas através de lei complementar, de  
iniciativa do Presidente da República, denominada Lei Orgânica da Polícia Federal. 
Justificativa: 
A fiscalização em determinadas áreas da fronteira, ou na chamada zona primária nos portos, sofre o 
efeito de tais particularidades que tornam impossíveis o exercício da atividade somente pela Polícia 
Federal. 
Aspectos técnicos e jurídicos, bem como uma legislação até certo ponto conflitante, são fatores que 
apontam em favor da participação de outras autoridades militares, civis e fazendárias nas operações 
repressivas ou preventivas. 
Esta emenda, se acolhida, colabora para a somatória de esforções de órgãos federais que hoje vivem 
em conflito do que em harmonia. 
Parecer:   
   Somos contrários a Emenda por considerar que se trata de matéria não constitucional, devendo ser 
proposta em legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09493 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 255 a seguinte redação:  
"Art. 255 - As Polícias de Investigações Criminais, anteriormente denominadas de Polícias  
Civis Estaduais, são instituições permanentes, organizadas pela lei e destinadas, ressalvadas a  
competência da União, a exercer a investigação de ilícitos previstos na legislação penal comum, 
como auxiliar do Poder Judiciário na repressão criminal, nos limites de  
sua circunscrição, sob autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do 
Distrito Federal." 
Justificativa: 
A Emenda substitui a expressão “Polícias Civis” constante do início do dispositivo do artigo 255 do 
Anteprojeto da comissão de Sistematização, por “Polícias de Investigações Criminais”, seguindo a 
denominação dada ao inciso IV do artigo 252, por outra Emenda, ora apresentada, sendo a mais 
adequada à atividade fim dessas organizações policiais. 
Causa estranheza constar da redação do atual artigo 255 a previsão de que as equivocadamente 
denominadas “Polícias Civis” são destinadas a exercer a “repressão criminal”. 
Essa previsão está a permitir que agentes policiais tenham atribuições próprias da Justiça Criminal, 
porque, como sabido, a polícia só prepara a repressão penal (JEAN RIVERO, entre outros autores de 
nomeada), estando ligada à administração da justiça penal de modo a constituir uma direta 
emanação dela, indiscutivelmente coordenada à esfera jurisdicional, sem que a polícia tenha 
atividade de natureza jurisdicional, devendo, isto sim, ser controlada pela autoridade judiciária e 
dirigida a fornecer a esta um primeiro material de averiguação (cf. CARLOS CONSONNI FOLCIERI, 
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“apud” ALVARO LAZZARINI e OUTROS, “in” “Direito Administrativo – da Ordem Pública”, ed. 
Forense, 2ª ed. , 1986). 
JOSÉ CRETELLA JUNIOR, de forma lapidar, deixa certo que a “polícia judiciária é também 
repressiva, nome que merece reparo porque ela não reprime os delitos, mas auxilia o Poder 
Judiciário, nesse mister. Polícia auxiliar é, porém expressão correta” (“in” “Direito Administrativo da 
Ordem Pública”, ob, cit. , pg. 171). 
Outrossim, é equivoca a afirmação de que se deve aplicar o “Direito Penal Comum”, prevista na 
redação original do artigo 255 do projeto. O que se apura, o que se investiga, ao certo, são ilícitos 
previstos na “legislação penal”, vigente no país, As afirmações teóricas consubstanciadas no nosso 
Direito Penal comum, desde que não concretizadas em normas jurídicas de Direito Positivo, isto é, na 
legislação penal, são inaplicáveis. 
Bem por isso, por tudo foi exposto, nesta justificativa, torna-se clara a necessária a alteração da 
redação do artigo, em referência.  
Parecer:   
   A Emenda trata de matéria não constitucional, devendo ser tratada em legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09494 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 252, inciso IV a seguinte redação:  
Artigo 252.  
"IV - "Polícias de Investigações Criminais." 
Justificativa: 
É cediço na doutrina nacional e estrangeira, que a linha de diferenciação entre a polícia preventiva e 
a polícia judiciária está, e sempre, na ocorrência ou não do ilícito penal. Se um órgão estiver no 
exercício da atividade policial preventiva e ocorrer a infração penal que não conseguir evitar, nada 
justifica que ele  não passe, imediatamente, a desenvolver a atividade policial judiciária.  
Não é, portanto, na melhor doutrina, a qualificação do órgão policial como de investidura civil ou 
militar que implica, necessariamente, no exercício da atividade de polícia judiciária ou de polícia 
preventiva. 
O que, em doutrina e na prática, qualifica em preventiva ou judiciária é – isso sempre deverá ocorrer 
a atividade de polícia desenvolvida em si mesma. 
Daí porque a denominação “Polícias de Investigações Criminais”, ser mais abrangente que a atual 
denominação de Polícias Civis, como consta do texto do projeto, porque qualquer órgão policial, 
obrigatoriamente, seja civil ou militar, deve ocupar-se, no limite de sua competência legal, pelo menos 
da repressão imediata ao ilícito penal, como auxiliar da Justiça Criminal, como se verá da Emenda e 
sus respectiva justificação apresentadas ao artigo 255 (cf. ALVARO LAZZARINI e OUTROS, “in” 
“Direito Administrativo da Ordem Pública”, Forense,  - 2ª. Ed. , 1986).  
Parecer:   
   A Emenda, em que pesem os argumentos do ilustre constituinte, não poderá ser aproveitada, tenho 
em vista a sistemática por nós adotada. Assim preferimos a designação Policias Civis, que melhor 
atende a Tradição Constitucional.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09555 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Ao art. 254 inclua-se o seguinte:  
"§ 4o. Os municípios poderão criar e manter, conforme se dispuser em lei, serviços de guarda  
municipal, como força auxiliar das polícias civis." 
Justificativa: 
A “Carta 9 de julho”, elaborada pela Associação das Guardas Municipais do Estado de São Paulo, 
“demonstra a enorme preocupação dessas corporações que lutam até mesmo pela sua 
sobrevivência. 
No nosso entendimento, o trabalho que hoje é realizado pelas guardas municipais de dezenas de 
municípios que as possuem há muitos anos, como as de Jacareí, Salto, Jundiaí, Americana, Limeira, 
Piracicaba, Campinas, Vinhedo, Porto Feliz, São Pedro, Louveira, Valinhos, Indaiatuba, Santa 
Barbara D’Oeste, etc., é altamente elogiável.  
Necessitamos, por isso, manter no texto constitucional, dispositivo próprio que preserve a guarda 
municipal.  
Parecer:   
   A emenda propõe seja incluído parágrafo ao art.254.  
Entendemos ser a matéria objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09909 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Arts. 252, 253, 254, 255 e 256.  
Dê-se aos artigos 252, 253, 254, 255 e 256.  
Art. 252 - A segurança pública e a ordem interna serão asseguradas aos cidadãos e à nação  
através da Guarda Republicana da Polícia Federal e das Polícias Estaduais.  
Art. 253 - A Guarda Republicana, instituição permanente e regular, organizada com base na  
hierarquia, disciplina e investidura militares, sob a autoridade do Presidente da República terá  
suas atribuições e organização definidas em lei.  
Art. 254 - A Polícia Federal exerce as atividades de Polícia judiciária relacionadas com  
os delitos de competência da Justiça Federal, é auxiliar do Judiciário e do Ministério Público.  
Art. 255 - Em caso de guerra externa ou de Estado de Sítio as instituições referidas no  
artigo 39 poderão ser convocadas para servir sob o comando das Forças Armadas.  
Art. 256 - Aos Estados compete editar leis de organização de suas polícias.  
Parágrafo único - Lei estadual poderá permitir a organização de guardas municipais para  
a vigilância de prédios públicos, parques, jardins, praças e outros bens pertencentes ao  
patrimônio público. 
Justificativa: 
Não é próprio a matéria Constitucional definir conceitos. Daí o artigo 39 merecer nova redação.  
A emenda prevê, também que aos Estados compete legislar e definir as atribuições de suas polícias. 
É necessário, também, criar-se um Guarda Republicana de responsabilidade do Presidente da 
República, para cuidar das questões da ordem interna em todo o Território Nacional, onde se fizer 
necessário. A lei estruturará a organização da Guarda Republicana.  
Parecer:   
   A emenda trata de alterações aos artigos 252,253, 254, 255 e 256. Mantivemos o espirito conceitual 
do caput do artigo 252, suprimindo os demais dispositivos, cuja temática é de natureza infra 
constitucional. 
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   EMENDA:10138 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   
   DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 253  
Dê-se ao Inciso I do Artigo 253 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 253 ....................................  
I - Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens,  
serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim  
como outras infrações, cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional, e  
assegurar e garantir, quando no exercício do mandato, a segurança e autoridade dos membros do  
Congresso Nacional. 
Justificativa: 
O País não pode continuar assistindo o flagrante desrespeito da autoridade de membros do 
Legislativo por parte de integrantes das polícias estaduais, como ocorrido em Brasília, no fim do ano 
passado. A autoridade do membro do Congresso Nacional deve ser respeitada em toda e qualquer 
circunstância.  
Parecer:   
   A emenda propõe dar nova redação ao art.253. Entendemos que a redação do anteprojeto está 
mais clara e precisa.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:10194 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo emendado: Artigo 252  
Substitua-se, no inciso V do artigo 252 do Projeto de Constituição, a expressão "Guardas  
Municipais", como adiante:  
Art. 252 -.............................  
V - Força Pública Municipal. 
Justificativa 
Graças à emenda modificativa ao parágrafo 3º do artigo 254, e alíneas suplementares, faculta-se a 
criação da Força Pública Municipal, para prevenção e repressão ao crime, controle do serviço de 
trânsito, combate a incêndios e outras calamidades. 
Assim, pois, não cabe a expressão "Guardas Municipais", porque a ideia é mais ampla. Justifica-se, 
então, a presença da Emenda Substitutiva 
Parecer:   
   A emenda propõe substituir no item V do art.252 a expressão "Guardas Municipais" por Força 
Pública Municipal.  
A emenda é válida, pois procura dar maior abrangência às suas funções.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:10259 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 171  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado - Artigos 252, inciso II e artigo 254  
Nos artigos 252, inciso II e 254, a expressão "policias militares" seja modificada para 
"forças públicas". 
Justificativa 
As Forças Armadas – Exército, Marinha e Aeronáutica, possuem suas “polícias militares” (a Polícia do 
Exército, a Polícia da Aeronáutica e o Corpo de Fuzileiros Navais). Os Estados e o Distrito Federal 
não organizam “forças armadas” e sim Forças Públicas, armadas, com base na hierarquia e na 
disciplina próprias, sem vinculações organizadas e regimentais com as Forças Armadas. 
A designação “Policiais Militares” é imprópria, segundo o entendimento de alguns setores das atuais 
Policias Militares, conforme manifestação expressa da União Brasileira de Entidades Representativas 
dos Subtenentes e Sargentos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Brasil, que esteve reunida 
durante dias do mês de abril do corrente ano no Estado de São Paulo. 
Assim, a expressão Polícia Militar não corresponde à realidade estrutural e organizacional das Forças 
Públicas que, no entendimento do próprio artigo 254 “são forças auxiliares do Exército e reserva 
deste para fins de mobilização”.  
Se “auxiliar” é porque auxiliares lhe falta a condição de titular, de efetiva. Se é uma “força” é porque 
assim lhe cabe ser designada, restando às polícias realmente militares o nome que lhes é próprio. 
O Estado de São Paulo tem sua Força Pública, como devem as comparações assemelhadas serem 
tratadas em todos os demais Estados, a partir da correção a ser introduzida no texto do Projeto de 
Constituição. 
É a justificativa.  
Parecer:   
   A emenda propõe modificar os artigos 252, item II e 254.  
Nada encontramos que justifique tal medida. 
 
   
   EMENDA:10281 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se no título VI, Capítulo IV (Da Segurança Pública) um artigo a ser numerado como  
257, remunerando-se o atual artigo 257 e os seguintes:  
Art. 257 - A Polícia Rodoviária Federal, instituída por lei como órgão permanente, estará  
vinculada ao Ministério da Justiça. 
Justificativa 
A transferência da Polícia Rodoviária Federal o Ministério da justiça, é para fazer que suas 
atribuições sejam exercidas na sua plenitude como Polícia de Direito.  
Parecer:   
   O pretendido pela Emenda conflita com a orientação adotada para a elaboração do Substitutivo. 
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:10376 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 254  
Inclua-se na Art. 254, do Projeto de Constituição o seguinte parágrafo:  
Art. 254 - ..................................  
§ 4o. - Os Municípios com mais de cem mil habitantes, poderão criar e manter com a ajuda da  
União, guarda Municipal, como auxiliar da Polícia Civil. 
Justificativa 
Para adequação com o que estabelece o inciso V. do Art. 252, do Projeto Constituição necessário se 
faz a inclusão do presente parágrafo, instituindo a guarda municipal como corpo auxiliar da polícia 
civil, na manutenção da Ordem Pública e investigação criminal, nos Municípios com população 
superior a cem mil habitantes.  
Parecer:   
   O Artigo 254 do Projeto foi suprimido por não ser constitucional. A matéria deverá ser tratada em 
legislação ordinária. 
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:10387 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 255 do capítulo IV; que trata da Segurança Pública, a seguinte 
redação:  
Art. 255 - ..................................  
Parágrafo único - Lei especial disporá sobre as carreiras de Delegado de Polícia, Perito  
criminal e Médico Legista, cujo acesso será alcançado mediante concurso público de provas e  
títulos. 
Justificativa 
A composição dos quadros da Policia Civil inclui, afora Delegados de Polícia, os Peritos Criminais e 
os Médicos Legistas, com formação de nível superior. Ora, na legislação atual, que exibe distinções 
inaceitáveis, o acaso a essas carreiras privilegia alguns em prejuízo de outros. A modificação busca 
apenas e tão somente uniformizar esses direitos, em obediência ao elementar princípio da isonomia.  
Parecer:   
   O dispositivo do Artigo 255 foi suprimido por não ser matéria constitucional.  
O assunto deverá ser tratado em lei ordinária.  
Pela rejeição. 
    
   
   EMENDA:10792 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 255  
Elimina-se, no Projeto de Constituição, no Art. 255, o seu Parágrafo Único. 
Justificativa 
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Entendemos que os quadros da Polícia Civil, formado por profissionais de graduação superior, 
organizados e regulamentados por lei, contempla integralmente a carreira dos Delegados da Polícia 
Civil, sendo, em razão do exposto, dispensável Lei Especial que disponha sobre a mesma.  
A manutenção do Parágrafo Único, no Art. 255, importara em privilegiar a uma única categoria 
(Delegados de Polícia), em detrimento das demais (Peritos Criminais, Médicos Legistas, etc.) que 
também integram os quadros da Polícia Civil, cabendo-lhes, igualmente, o direito de figurar no 
enunciado do dispositivo. 
Não obstante a argumentação apresentada e visando eliminar as dúbias interpretações e equívocos 
que o enunciado do Parágrafo único do dispositivo enseja, que acabará por redundar em prejuízo – 
passível de conflito – nos quadros da Polícia Civil, propomos a supressão do mesmo, 
salvaguardando-se, à legislação ordinária, a sua correspondente ordenação.  
Parecer:   
   A Emenda trata de matéria não constitucional. O dispositivo do artigo 255 foi suprimido do Projeto 
por esse motivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:10830 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO BENDER (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título VI - Capítulo IV  
Art. 254 .......................... 
Dê-se ao art. 254 do Projeto a seguinte redação:  
"Art. 254 - As Policias Militares e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, destinados a preservação da ordem pública, com base na hierarquia, disciplina e  
investidura militares; exercem o poder de polícia de manutenção da ordem pública sob a autoridade  
dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal; são forças auxiliares do  
Exército e reserva deste para fins de mobilização". 
Justificativa 
Para manutenção da ordem e devida fiscalização do trânsito, bem como a vigilância nas ferrovias, 
existe o policiamento especifico qual seja a Polícia Rodoviária. Não poderiam os policiais, os 
bombeiros ter essas atribuições, uma vez que têm funções especiais, da mesma forma que a Polícia 
Rodoviária também tem sua especialização, qual seja a manutenção da ordem nas rodovias. 
Evidentemente, nada impede que, eventualmente, as Polícias e até os Bombeiros sejam convocados 
para prestação de serviços nas rodovias e ferrovias, isto em casos de emergência. Logo, não há 
razão que por dispositivo constitucional sejam incumbidos de atribuição que é de responsabilidade 
exclusiva da Polícia Rodoviária.  
Parecer:   
   A Emenda trata de assunto não constitucional, a ser tratada em legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:10848 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   Suprimir os artigos 254 e parágrafos, 255 e parágrafo único do Projeto de Constituição. 
Justificativa 
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Por proposta de emenda ao Projeto, as normas referentes aos dispositivos supra passam a integrar o 
Art. 57 com os parágrafos 1º e 2º, regulando a matéria na orbita da competência dos Estados, onde, 
com mais propriedades devem se situar.  
Parecer:   
   A emenda propõe a supressão dos arts. 254 e 255. É nosso entendimento que deva ser suprimido 
e estudada a possibilidade de apresentação daqueles artigos em lei ordinária.  
Pela Aprovação. 
 
   
   EMENDA:10879 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   O artigo 255 do Projeto passa a vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 255 As polícias Estaduais são instituições permanentes, organizadas por lei,  
dirigidas por delegados de polícia de carreira, destinadas, ressalvada a competência da União, à  
preservação da ordem pública, a proceder à apuração de Ilícitos penais, à repressão criminal  
e auxiliar a função jurisdicional na aplicação de Direito Penal comum, exercendo os poderes de  
Polícia Judiciária, nos limites de suas circunscrições, subordinadas ao Judiciário do  
Estado, dos Territórios e do Distrito Federal.  
§ 1o. - As atividades de policiamento ostensivo são exercidas com exclusividade pelas Polícias 
Estaduais.  
§ 2o. - Lei especial disporá sobre a carreira nas Polícias Estaduais, onde os critérios de  
antiguidade, mérito, cursos e prova de título de bacharel em direito serão imprescindíveis para  
exercer as funções de delegado." 
Justificativa 
A presente Emenda constitui pleito da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado 
do Rio de Janeiro.  
Parecer:   
   A Emenda trata de matéria não constitucional. O assunto deverá ser tratado em lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:10939 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   
   Projeto de Constituição  
Emenda Aditiva  
Acrescentem-se ao art. 54, item XXV e ao art. 252 item VI, na forma seguinte:  
"Art. 54. Compete à União:  
XXV - organizar e manter a Polícia Rodoviária Federal".  
"Art. 252 - ................................... 
VI - Polícia Rodoviária Federal". 
Justificativa 
No momento em que a Polícia Rodoviária Federal completa 59 anos de existência e que tantos 
benefícios tem trazido aos usuários das rodovias federais, tanto nos grandes centros como nos mais 
longínquos rincões de nossa Pátria, há que constar em texto expresso de nossa Constituição a ser 
brevemente promulgada, a existência da referida Polícia Rodoviária Federal.  
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Ressalte-se, por necessário, que a Polícia Rodoviária Federal, instituída por lei, destina-se ao 
patrulhamento ostensivo das rodovias federais, zelando, nas respectivas faixas de domínio, pela 
segurança do tráfego, do trânsito e das próprias rodovias da União, prevenindo e coibindo infrações 
ou transgressões das leis, regulamentos e posturas administrativas pertinentes, colaborando com as 
autoridades administrativas e judiciarias no combate ao crime, ao tráfego de drogas, à sonegação, ao 
contrabando e ao descaminho. 
Ademais, a Polícia Rodoviária Federal significa garantia da uniformidade de procedimento, com 
continuidade do poder de polícia, evitando conflitos de jurisdição policial, tendo em vista, inclusive, o 
transporte interestadual e internacional de passageiros e cargas, com a mantença da comunicação 
por radiofonia como é de interesse da segurança a nível nacional.  
Parecer:   
   A emenda diz respeito ao art. 252 do projeto. Entendemos que a lei ordinária disciplinará a matéria, 
razão que nos levou a suprimir o tema do projeto. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:10941 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   O artigo 252 do Projeto passa a vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 252 - A segurança pública é a proteção que o Estado proporciona à sociedade para a  
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos:  
I - Polícia Federal;  
II - Polícia Estadual;  
III - Corpo de Bombeiros;  
IV - Guardas Municipais". 
Justificativa 
A presente Emenda atende pleito da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro.  
Parecer:   
   A emenda visa a conferir nova redação ao artigo 252, que conceitua a segurança pública, além de 
enumerar os seus órgãos, suprimindo as Polícias Militares. Não comungamos com a medida, por 
reputar imprescindível a secular instituição policial militar. Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:11131 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: parágrafo único do artigo 255:  
Parágrafo único - Lei especial disporá sobre a carreira dos servidores da Polícia Civil. 
Justificativa 
A prevalecer a redação do atual texto, estaremos incorrendo em discriminação, pois somente a 
carreira de Delegado de Polícia será redigida por lei especial, em detrimento das demais categorias 
da instituição. 
A instituição não é formada somente pela carreira denominada “Delegado de Polícia” mas por um 
conjunto de outras carreiras que se denominem “carreiras operacionais” e que juntas combatem a 
violência. 
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A presente proposta sugerida por várias entidades, entre as quais: Associação dos Funcionários da 
Polícia Civil do Estado de São Paulo, Associação dos Carcereiros da Policia Civil do Estado de São 
Paulo reflete melhor as necessidades e aspirações dos integrantes da Polícia Civil.  
Parecer:   
   A emenda procura formular nova redação ao parágrafo único do artigo 255. Entendemos que a 
matéria tem valor infra constitucional. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:11222 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 255 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Artigo 255 - As Polícias de Investigações Criminais, anteriormente denominadas de Polícias  
Civis Estaduais, são instituições permanentes, organizadas pela lei e destinadas, ressalvada a  
competência da União, a exercer a investigação de ilícitos previstos na legislação penal comum, 
como auxiliar do Poder Judiciário na repressão criminal, nos limites de sua circunscrição, sob a  
autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal". 
Justificativa 
A Emenda substitui a expressão “Polícias Civis” constante do início do dispositivo do artigo 255 do 
Anteprojeto da comissão de Sistematização, por “Polícias de Investigações Criminais”, seguindo a 
denominação dada ao inciso IV do artigo 252, por outra Emenda, ora apresentada, sendo a mais 
adequada à atividade fim dessas organizações policiais. 
Causa estranheza constar da redação do atual artigo 255 a previsão de que as equivocadamente 
denominadas “Polícias Civis” são destinadas a exercer a “repressão criminal”. 
Essa previsão está a permitir que agentes policiais tenham atribuições próprias da Justiça Criminal, 
porque, como sabido, a polícia só prepara a repressão penal (JEAN RIVERO, entre outros autores de 
nomeada), estando ligada à administração da justiça penal de modo a constituir uma direta 
emanação dela, indiscutivelmente coordenada à esfera jurisdicional, sem que a polícia tenha 
atividade de natureza jurisdicional, devendo, isto sim, ser controlada pela autoridade judiciária e 
dirigida a fornecer a esta um primeiro material de averiguação (cf. CARLOS CONSONNI FOLCIERI, 
“apud” ALVARO LAZZARINI e OUTROS, “in” “Direito Administrativo – da Ordem Pública”, ed. 
Forense, 2ª ed. , 1986). 
JOSÉ CRETELLA JUNIOR, de forma lapidar, deixa certo que a “polícia judiciária é também 
repressiva, nome que merece reparo porque ela não reprime os delitos, mas auxilia o Poder 
Judiciário, nesse mister. Polícia auxiliar é, porém expressão correta” (“in” “Direito Administrativo da 
Ordem Pública”, ob, cit. , pg. 171). 
Outrossim, é equivoca a afirmação de que se deve aplicar o “Direito Penal Comum”, prevista na 
redação original do artigo 255 do projeto. O que se apura, o que se investiga, ao certo, são ilícitos 
previstos na “legislação penal”, vigente no país, As afirmações teóricas consubstanciadas no nosso 
Direito Penal comum, desde que não concretizadas em normas jurídicas de Direito Positivo, isto é, na 
legislação penal, são inaplicáveis. 
Bem por isso, por tudo foi exposto, nesta justificativa, torna-se clara a necessária a alteração da 
redação do artigo, em referência.  
A presente emenda foi elaborada com a contribuição de estudos realizados por um grupo de juristas 
vinculados à Magistratura Paulista.  
Parecer:   
   A emenda procura modificar a redação do art.255 do projeto, que conceitua as Polícias Civis.  
Reputamos mais adequada a redação do texto projetado, razão que nos leva a opinar pela sua 
rejeição. 
 
   
   EMENDA:11340 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CEZAR COELHO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa: Dê-se ao Cap. IV do Título VI a seguinte redação:  
Art. 252 - a Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade para a  
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio observados, nos 
respetivos órgãos, os seguintes princípios institucionais:  
I - À Polícia Federal compete o exercício da polícia administrativa judiciária-repressiva da  
União nos casos estabelecidos em lei.  
II - Às Polícias Militares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, competem o  
exercício do policiamento preventivo ostensivo fardado, a fim de assegurar o cumprimento da lei,  
a manutenção da ordem pública e o pleno exercício dos poderes constituídos; são forças auxiliares 
do Exército e reserva deste para fins de mobilização.  
III - Ao Corpos de Bombeiros, organizados com base na hierarquia e disciplina competem as ações  
de defesa civil e segurança contra incêndios.  
IV - Às Polícias Civis competem o exercício da polícia administrativa e judiciária-repressiva  
nos casos estabelecidos em lei.  
Parágrafo único - as normas gerais relativas à organização e competência dos órgãos de  
segurança pública serão regulada através de lei complementar. 
Justificativa 
O presente substitutivo, nessa fase de sistematização, objetiva racionalizar todo o Capítulo IV do 
Projeto de Constituição destinado à Segurança Pública, reduzindo o texto atual, composto de cinco 
artigos e diversos incisos e parágrafos, em apenas um artigo, quatro incisos e um parágrafo.  
Foram mantidos no artigo 252, apenas, os princípios institucionais inerentes aos órgãos que integram 
o Sistema de Segurança Pública e que devam merecer tratamento constitucional. 
No que se refere a organização e funcionamento dos órgãos do sistema de segurança, previu-se a 
edição de Lei Complementar para dispor sobre a matéria.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte acolhidas no substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:11427 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 253  
Fica acrescentado inciso V ao art. 253 do Projeto de Constituição com o texto seguinte:  
Art. 253 - ..................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - exercer o policiamento rodoviário federal. 
Justificativa 
Garantia da uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia para persecução, 
evitando conflitos de jurisdição policial, tendo em vista, inclusive, o transporte interestadual e 
internacional de passageiros e cargas, com a mantença da comunicação por radiofonia, como é de 
interesse da Segurança a nível nacional.  
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Parecer:   
   A emenda visa a acrescentar dispositivos ao artigo 253, que enumera a competência da Policia 
Federal, prevendo o policiamento rodoviário federal. A participação da matéria nos parece 
procedente, aduzindo razões convincentes, motivo que nos leva a opinar pela sua aprovação. 
 
   
   EMENDA:11483 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FURTADO LEITE (PFL/CE) 
Texto:   
   Nova redação ao Art. 252 do Projeto de Constituição.  
Art. 252 - A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade para a  
preservação da ordem pública e de incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos:  
I - Polícia Federal;  
II - Polícia Estadual;  
III - Corpo de Bombeiro;  
IV - Guardas Municipais. 
Justificativa 
O melhor seria que os Estados tivessem autonomia para organizar sua própria força policial. 
As polícias Militares destina-se à manutenção da lei e da ordem nos Estados. 
A eficiência das Polícias Militares está no importante papel exercido na defesa do patrimônio público, 
na sua experiência no combate à criminalidade e o próprio crescimento dessas ações, nos grandes 
centros urbanos. 
Polícia Militar é a denominação dada à corporação militarizada, instituída pelos Estados federados, 
para atender às requisições das autoridades administrativas para manutenção da ordem e 
policiamento dos lugares para onde se destacam. 
A Constituição Federal define as Polícias Militares para a manutenção da ordem pública nos Estados, 
nos Territórios e no Distrito Federal e os Corpos de Bombeiros Militares como forças auxiliares, 
reserva do Exército. 
As considerações que acabamos de expender justificam plenamente o objetivo da presente Emenda, 
de mudar a denominação da Policia Militar para Polícia estadual, por se tratar de polícia nitidamente 
estadual.  
Parecer:   
   A emenda intenta alterar a redação do artigo 252 do projeto, que conceitua a segurança pública e 
enumerar os seus órgãos.  
Entendemos mais adequado o texto do projeto, sobejamente estudado desde à Subcomissão 
temática.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:11941 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva:  
Substituam-se no parágrafo 1o, do artigo 254, as expressões "com exclusividade" pela palavra  
"preferentemente". 
Justificativa 
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As atividades do policiamento ostensivo não devem ser, constitucionalmente, exercidas por 
exclusividade pelas polícias militares, mas preferencialmente. Poderá surgir ocasião em que cada tipo 
de policiamento deva ser exercido até pelas Forças Armadas.  
Parecer:   
   A emenda propõe alterar o §1o. do art.254.  
Entendemos que a proposta é matéria para lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:12159 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Projeto de Constituição (da Comissão de Sistematização)  
Emenda Aditiva  
Acrescentem-se ao art. 54 item XXV e ao art.  
252 item VI, na forma seguinte:  
"Art. 54 - Compete à União:  
.......................................  
XXV - organizar e manter a Polícia Rodoviária Federal."  
.......................................  
"Art. 252 .........................  
VI - Polícia Rodoviária Federal." 
Justificativa 
Não pode deixar de constar do texto da nossa Constituição, a ser promulgada brevemente, a 
existência da Polícia Rodoviária Federal, que tão relevantes serviços vem prestando ao País. 
Ressalte-se, por importante, as atribuições da Policia Rodoviária Federal: patrulhamento ostensivo 
das rodovias federais, prevenindo e coibindo infrações das leis e regulamentos, colaborando com as 
autoridades administrativas e judiciárias no combate ao crime, ao trafego de drogas, à sonegação, ao 
contrabando e ao descaminho.  
Parecer:   
   A emenda ao artigo 252, que diz respeito à Polícia Rodoviária Federal, como item VI do art. 252, 
fica suprimido por este substitutivo. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:12163 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   O art. 254 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 254 - As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, auxiliares e reserva do Exército, destinada à preservação de ordem pública,  
organizadas na forma da lei, com base na hierarquia, disciplina e investidura militar,  
exercendo o Poder de Polícia de Manutenção da Ordem Pública, mediante ações preventivas e  
repressivas, inclusive nas rodovias e ferrovias federais, sob a autoridade dos Governadores dos  
Estados, Territórios e Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas jurisdições. 
Justificativa 
Apresentemos emenda substitutiva, quando, na realidade, trata-se de pequena adição ao texto 
proposto pelo ilustre Relator, tentando das maior clareza ao artigo, sem, todavia, alterar em 
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profundidade duas natureza. Esperamos dessa forma, estar contribuindo para o aperfeiçoamento da 
matéria.  
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação para o art. 254 que trata das Forças Policiais e os Corpos de 
Bombeiro.  
É matéria para lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:12240 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARIA DE LOURDES ABADIA (PFL/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao Parágrafo Único do artigo 255 a seguinte redação:  
Lei especial disporá sobre a careira dos servidores que exerçam cargo de nível superior da  
Polícia Civil, mediante concurso Público de Provas e Títulos. 
Justificativa 
O Parágrafo Único do Artigo 255, regulamenta apenas a carreira do Delegado de Polícia, 
discriminando, dessa forma, os demais servidores que ocupam cargos de nível superior.  
Parecer:   
   A emenda propõe alterar o parágrafo único do art. 255.  
Entendemos ser a proposta matéria de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:12356 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 254  
Modifique-se, nos seguintes termos, a redação do parágrafo 3o. do artigo 254, e incluam-se mais  
as alíneas que se seguem:  
Art. 254 - ..................................  
§ 3o. - Os Municípios poderão criar força Pública Municipal, destinada à prevenção e  
repressão ao crime, ações de defesa civil, combate a incêndios, defesa do patrimônio público,  
controle do serviço de trânsito e outros.  
a - O efetivo, misto, será fixado em lei municipal.  
b - O comando geral pertencerá a oficial da Polícia Militar ou do Exército.  
c - Autorizada pelo Prefeito Municipal, a F.P.M. poderá prestar serviços a comunas vizinhas.  
d - Os componentes da F.P.M. serão processados e julgados pela Justiça Militar Estadual  
nos crimes militares previstos em lei.  
e - Como força auxiliar, a F.P.M. poderá ser convocada pelo comando do Exército nos casos de  
perturbação da ordem pública, subversão e luta armada. 
Justificativa 
O assustador aumento da violência e da criminalidade na cidade e no campo requer a utilização de 
todos os recursos em pessoal e em material, da Policia Civil e da Policia Militar. Tem acontecido que 
nem sempre as deficiências são suprimidas com vantagem para a delinquência. 
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Outros setores se mostram igualmente desguarnecidos. É o caso do serviço de trânsito, difícil e 
congestionado, a causar crescente número de vítimas. A fiscalização e a repressão aos abusos se 
tornam possíveis se houver maior número de policiais na rua. 
Incêndios, fundações epidemias, etc. exigem o concurso de gente treinada e corajosa, em condições 
de debelar o fogo, resgatar pessoas, salvar bens materiais segundo as disponibilidades.  
Ao facultar-se à criação da Força Pública Municipal, estar-se-á preenchendo importante lacuna, 
porque em se constituindo de homens e mulheres devidamente treinados, estará apta a executar 
múltiplas tarefas, seja na prevenção e repressão ao crime controle do transito, seja na execução e 
atos de defesa civil. Os detalhes da organização e funcionamento ficarão por conta de lei municipal. 
Mas, é imprescindível que essa faculdade figure na Constituição Federal, para que não sejam 
levantadas dúvidas quanto à constitucionalidade da criação da F.P.M. 
Parecer:   
   A criação de Força Pública Municipal não se amolda à doutrina que orientou o projeto, deste a sua 
fase embrionária.  
Com efeito, o texto inserido no projeto nos parece mais oportuno, razão pela qual opinamos pela 
rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:12476 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT/MG) 
Texto:   
   Acrescentar onde couber, no Capítulo IV, do Título VI:  
Art. - As corregedorias de polícia serão dirigidas por um corregedor escolhido pelo  
executivo e aprovado pelo legislativo, sendo supervisionado por um conselho composto de  
representantes de entidades populares indicados pelos legislativos. 
Justificativa 
Não se pode permitir que a população, alvo de eventual violência policial, se frustre na apuração dos 
desmandos de funcionários desqualificados para o cargo, por um espirito de cooperativismo entre as 
corregedorias e os aparatos de repressão.  
Parecer:   
   A emenda dispõe sobre tema nitidamente de natureza infraconstitucional. Como efeito, é 
inconcebível dispor-se sobre funcionamento de corregedoria de polícia na Carta Magna. Pela  
rejeição. 
 
   
   EMENDA:12497 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   
   Substitutivo ao Capítulo IV, Título VI:  
Capítulo IV  
-Da Segurança Pública  
"Art. 252. A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade para a  
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através de órgãos  
específicos, disciplinados pela lei ordinária." 
Justificativa 
A Constituição – Diploma maior do País – deverá ter um texto sucinto, que explicite a filosofia, os 
princípios e diretrizes da organização política, social e econômica do Brasil de hoje. Detalhamentos 
são objetivo da lei ordinária. 
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Particularmente ao Capítulo IV, cabe-nos frisar que a listagem das especializações policiais jamais 
seria exaustiva. O desenvolvimento cria novas formas de relação capital-trabalho, ou de integração 
com o ambiente. A polícia florestal, de criação relativamente recente, é exemplo de uma 
especialização que surgiu da preocupação de preservar o meio ambiente. Restringir especializações 
é empobrecer a área de atuação do poder público. A perdurar o texto atual, o que dizer da polícia 
rodoviária federal, da polícia fazendária, da policia florestal, que deveriam também estar inseridas 
neste capítulo? 
Parecer:   
   A emenda objetiva dar nova redação ao artigo 252, estabelecendo novo conceito de segurança 
pública.  
A redação constante do projeto se amolda mais adequadamente ao consenso oriundo desde a 
subcomissão temática. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:12754 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigos 82, 92, 229, 95, 252, 254. Dê-se aos artigos citados a seguinte  
redação:  
Art. 82 - Que o reajuste periódico da remuneração dos servidores sob qualquer regime,  
far-se-ão sempre na mesma época e com os mesmos índices incluindo os inativos bem como as  
pensionistas.  
Art. 92 - É assegurado ao servidor público sob qualquer regime, o direito à livre associação sindical.  
Art. 229 - Organização de um tribunal especial para julgar as ações dos policiais  
estaduais.  
Art. 95 - As patentes, com as prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são  
asseguradas em toda a plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados das forças  
armadas, excluindo-se as polícias estaduais e corpo de bombeiros dos estados, dos territórios e  
do Distrito Federal por serem forças auxiliares com reserva de poderes nos estados.  
Art. 252 - A segurança Pública é a proteção que o estado proporciona à sociedade para a  
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos:  
I Polícia Federal  
II Polícia Estadual  
III Corpo de Bombeiro  
IV Guardas Municipais e,  
Art. 254 - As Polícias Estaduais são instituições permanentes organizadas por lei,  
dirigidas por delegados de polícia de carreira (equivalente ao Cel. PM), destinadas e ressalvada a  
competência da União. A preservação da Ordem Pública, a proceder à apuração de ilícitos penais,  
à repressão criminal e auxiliar a função jurisdicional na aplicação do direito Penal comum,  
exercendo os poderes da Política Judiciária, nos limites de suas circunscrições, subordinadas ao  
Judiciário Estado, dos Territórios e do Distrito Federal.  
§ 1o. - As atividades de policiamento ostensivo são exercidas com exclusividade pelas  
Polícias Estaduais.  
§ 2o. - Lei especial, disporá sobre a carreira nas Polícias Estaduais, onde os critérios  
de antiguidade, mérito, cursos e prova de título de bacharel em direito serão imprescindível para  
exercer as funções de delegado. 
Justificativa 
Para o cabal cumprimento de segurança se faz necessário termos um só comando, para que a ordem 
pública tenha eficiente cumprimento na aplicação do Direito Penal. 
Em função de termos atualmente dois comandos para a repressão criminal, no que tange a 
segurança pública, isto atualmente causa atritos e dualidades de interpretação por quem de direito 
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deva aplicar as leis, ou fazê-las cumprir na sua íntegra, é que toda segurança deverá ter um só 
comando, dirigido a um só fim jurisdicional, atendo-se com essa iniciativa, teremos todas as 
responsabilidades estabelecidos em lei, o que acabará de vez com as arbitrariedades tendo-se então 
o fiel cumprimento das leis. Essa subordinação em síntese será feita por quem finalmente fará 
cumprir toda a repressão criminal e jurisdicional que é o Poder Judiciário.  
Parecer:   
   Das diversas alterações propostas a dispositivos ao Projeto, é de se rejeitar as relativas aos artigos 
229 e 254. Quanto às demais, cabe seu acolhimento parcial, nos termos do substitutivo do Relator.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:13066 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 252 - ITEM VI  
Inclua-se no art. 252, o item VI, com a seguinte redação:  
Art. 252 - ................................... 
VI - Polícia Rodoviária Federal. 
Justificativa 
O Projeto da Comissão de Sistematização extingue a Polícia Rodoviária Federal, que tantos 
benefícios trouxe a todos os usuários das rodovias federais, nos mais longínquos rincões de nossa 
pátria. 
O atual projeto transfere as atividades típicas desta corporação civil para as Polícias Militares, 
quebrando assim a tradição, a uniformidade e persecução dos delitos e contravenções que 
ultrapassam as fronteiras do Estado. 
Necessário se torna, que os legítimos representantes do povo, consciente das suas vontades e 
aspirações, lutem pela permanência desta entidade, equiparando-a e modernizando-a à altura, para 
bem servir à sociedade deste País.  
Parecer:   
   A emenda aditiva propõe a inclusão do item VI -"Polícia Rodoviária Federal."  
Entendemos que tal corporação melhor seria, se absorvida pela Polícia Federal. 
 
   
   EMENDA:13091 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Modifica-se o art. 254.  
Art. - As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, destinadas à preservação da ordem pública, com base na hierarquia, disciplina e  
investidura militares, exercem o poder de polícia de manutenção da ordem pública, inclusive nas  
rodovias e ferrovias estaduais, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do  
Distrito Federal, são forças auxiliares do Exército e reserva deste para fins de mobilização. 
Justificativa 
A emenda, tem por objetivo definir claramente as funções e o campo de atuação das Policias 
Militares. 
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Parecer:   
   A emenda propõe modificar o art. 254, objetivando definir as funções e campo de atração das 
Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros.  
Entendemos ser matéria de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:13096 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva:  
Acrescente-se o inciso VI no art. 252.  
VI - Polícia Rodoviária Federal. 
Justificativa 
Incluímos no artigo 54 deste projeto de Constituição, por uma questão de justiça e necessidade, a 
competência da União para manter e organizar a Policia Rodoviária Federal. 
A emenda tem por objetivo, incluir essa instituição no Capítulo da Segurança Público, pois além dos 
objetivos reconhecidos pela sociedade brasileira, tem da mesma forma, a função de colaborar com os 
demais órgãos de segurança.  
Parecer:   
   A emenda aditiva propõe a inclusão no art. 252 do item VI  
-"Polícia Rodoviária Federal" - Entendemos que essa Polícia qualificada seja absorvida pela Polícia 
Federal. 
 
   
   EMENDA:13238 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa/Supressiva  
Modifique-se a redação do art. 255, suprimindo lhe, também, o parágrafo único.  
Art. 255 - As Polícias Civis são instituições permanentes, subordinadas aos Governos dos  
Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, nos termos da lei que regulará supletivamente sua  
estrutura, sua competência, suas funções preventivas, repressivas e auxiliares, bem como  
sua organização em quadro de carreira, inclusive para os titulares de delegacias. 
Justificativa 
Em virtude da redação imprecisa do dispositivo, sob exame, tornou-se necessária a sua 
reformulação. 
Remete-se à legislação ordinária a disciplina da matéria.  
Parecer:   
   A emenda modificativa supressiva propõe dar mais redações ao art. 255 do anteprojeto.  
Entendo ser mais abrangida a forma como se encontra, somos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:13468 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Ao Capítulo IV, da Segurança Pública, artigo 252, redigir o inciso I, assim:  
I - Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. 
Justificativa 
No Brasil um dos fatos alarmantes é o sucessivo mau uso dos veículos automotores em vias 
públicas. A Policia Rodoviária Federal muito contribui à educação dos usuários dos mencionados 
automóveis, daí não se pode esquecer incluir como agente de segurança pública a Polícia Rodoviária 
Federal no texto constitucional.  
Parecer:   
   A emenda aditiva ao art. 252, pretende incluir no item I  
- "Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal".  
Entendemos, que a transformação do cargo de Polícia Rodoviária para a Federal seria a mais 
adequada. 
 
   
   EMENDA:13560 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   Projeto de Constituição (Da Comissão de Sistematização)  
Emenda Substitutiva  
Substituam-se os artigos do Capítulo IV,  
Título VI - Da Segurança Pública pelos seguintes:  
"Art. 252. A manutenção da ordem pública e a proteção da incolumidade das pessoas e do  
patrimônio é dever da polícia civil, que é subordinada ao Poder Executivo Estadual.  
§ 1o. - A polícia civil exercerá a vigilância ostensiva e preventiva e atuará como polícia  
judiciária.  
§ 2o. - A polícia civil poderá manter quadros de agentes uniformizados.  
§ 3o. - A atuação da polícia civil observará o estrito cumprimento da lei, punindo-se o abuso  
de autoridade.  
Art. 253. Os municípios poderão criar e manter a guarda municipal como auxiliar da polícia civil.  
Art. 254. Os Estados manterão a polícia militar, subordinada ao Poder Executivo Estadual  
para exercer a função de força dissuasória, corpo de bombeiros e policiamento ostensivo quando  
insuficientes os agentes uniformizados da polícia civil.  
Parágrafo único - A lei federal fixará os limites de armamento e efetivo da polícia militar.  
Art. 255. Na hipótese de decretação de estado de alarme ou de sítio, ou de intervenção federal,  
as forças policiais poderão ser convocadas ou submetidas ao comando das forças armadas.  
Art. 256. Compete à Polícia Federal:  
I - executar os serviços da polícia marítima, aérea e de fronteiras;  
II - prevenir e reprimir o tráfego de entorpecentes e drogas alucinógenas;  
III - apurar infrações contra as instituições democráticas e a economia popular, sem prejuízo de  
igual competência das polícias estaduais, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da  
União, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual e exija repressão  
uniforme, segundo se dispuser em lei;  
IV - policiamento nas rodovias e estradas de ferro federais;  
V - ação repressiva contra crimes de repercussão internacional, controle e documentação  
de estrangeiros, bem como a expedição de passaportes;  
VI - suprir a ação dos Estados para apuração de infrações penais de qualquer natureza, por  
iniciativa própria e na forma da lei complementar;  
VII - apurar infrações e crimes eleitorais.  
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Parágrafo único - a polícia federal poderá delegar competência à polícia estadual para  
exercer as atribuições previstas neste artigo. 
Justificativa 
Somos de opinião que o Capítulo referente à Segurança Pública do Anteprojeto da Comissão Afonso 
Arinos trata melhor os assuntos referentes à segurança pública, razão por que apresentamos esta 
Emenda incorporando o texto do referido Anteprojeto com duas correções: 1º) os municípios poderão 
criar e manter a guarda municipal como auxiliar da polícia civil, independentemente do número de 
seus habitantes, e 2°) Os Estados manterão a polícia militar, ao contrário de “poderão criar”.  
Ademais, a Polícia Federal passa a englobar as Polícias Marítima, Aérea, de Fronteiras, Rodoviária e 
Ferroviária.  
Parecer:   
   A emenda substitutiva propõe nova redação ao capítulo "de Segurança Pública".  
Entendemos que esse capítulo é matéria para inclusão na lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:13620 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se no título VI, Capítulo IV artigo a ser numerado como 257, renumerando-se o atual 257  
e seguintes:  
"As Guardas Municipais são instituições permanentes destinadas à defesa e preservação da  
segurança pública, subordinada administrativamente ao Poder Público Municipal sob orientação da  
Polícia Militar". 
Justificativa 
Esta emenda vem apenas complementar o art. 252, que no seu inciso V, o eminente relator Bernardo 
Cabral institucionalmente as Guardas Municipais. 
Resta-nos apenas estabelecer competências das Guardas Municipais, assim, como foi feito em 
relação à Polícia Federal, Polícias Militares, Corpo de Bombeiros e Polícias Civis. 
Temos recebido inúmeras reinvindicações no sentido de incluir as Guardas Municipais na Nova 
Carta, por Prefeitos pressionados pela enorme onda de criminalidade que se estende por todos os 
Municípios e que se veem compelidos a tomar iniciativas efetivas no combate aos marginais, 
preenchendo as lacunas existentes na área de segurança. 
Parecer:   
   A emenda propõe estabelecer diretrizes às Guardas Municipais, que, no nosso entender deverá ser 
objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
 EMENDA:13767 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Art. 253, 11  
Emenda - "Art. 253 - A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, é  
destinada a:  
I - ........................................  
II - prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas afins, bem como as  
atividades de extração e comercialização ilegais de bens minerais." 
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Justificativa 
Sugere-se a inclusão do texto assinalado como forma e dar o devido embasamento constitucional à 
repressão jurídico-policial das atividades minerárias clandestinas ou desenvolvidas com 
inobservância das disposições legais pertinentes.  
Parecer:   
   A emenda modificativa trata da destinação da Polícia Federal, e, como tal, entendemos ser matéria 
de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:13799 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CELSO DOURADO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber no Capítulo IV do Título VI do Projeto de Constituição:  
Lei Estadual disporá sobre a criação da Guarda Municipal, nos Municípios com mais de 100 mil  
habitantes, subordinada ao Prefeito Municipal e com a função de auxiliares das forças policiais. 
Justificativa 
Não é possível continuar a movimentação de guarda municipal sem o devido amparo legal. O limite 
estabelecido para os municípios de mais de 100 mil habitantes deverá ser observado rigorosamente.  
Parecer:   
   É matéria para inclusão em lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:13800 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CELSO DOURADO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Propõe-se modificação na redação do CAPUT do Art. 254 do Projeto da Constituição, que passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 254 - ..........................  
CAPUT - As forças policiais e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
reguladoras destinados à preservação da ordem pública, com base na hierarquia e disciplina, sob  
a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, podendo em caso  
de estado de sítio ou intervenção federal serem submetidas ao Comando Supremo do Presidente da  
República. 
Justificativa 
Esta valorização da Polícia Civil contribuirá para a democratização dos setores de segurança. A 
descentralização dará maior eficiência ao setor.  
Parecer:   
   A emenda propõe modificar o "caput" do art. 254.  
Entendemos ser matéria de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:13877 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Acrescente-se o seguinte artigo ao Capítulo IV do Título VI - da Defesa do Estado e das  
Instituições Democráticas, onde couber:  
Art. As polícias ferroviária, portuária e rodoviária federal, instituídas por lei como  
órgãos permanentes, são destinadas a:  
I - executar os serviços de policiamento ostensivo nas ferrovias, portos e rodovias federais;  
II - fiscalizar as infrações previstas na legislação e regulamento de transportes  
ferroviário, portuário e rodoviário no que concerne à segurança pública. 
Justificativa 
Estes organismos policiais, que executam o policiamento nas ferrovias, portos e rodovias federais, 
com relevantes serviços prestados à população brasileira, devem ter sua atuação regulamentada na 
Carta Magna do país. 
Outros órgãos policiais se fazem presentes no Capítulo da Segurança Pública, com descrição de 
suas atribuições. Assim, para que não se cometa uma grande injustiça, devemos aprovar essa 
emenda.  
Parecer:   
   Pretende a emenda que se especifiquem na Constituição as polícias ferroviária, portuária e 
rodoviária federal, inclusive com a definição de competências desses órgãos. Trata-se de matéria de 
nível infraconstitucional, cabível em lei ordinária. Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:13914 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   PROJETO DE CONSTITUIÇÃO - (DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO)  
EMENDA ADITIVA  
Acrescentem-se ao art. 54 item XXV e ao art. 252 item VI na forma seguinte:  
"Art. 54. ..................................  
............................................  
XXV - organizar e manter a Polícia Rodoviária Federal."  
............................................  
Art. 252 ....................................  
............................................  
VI - Polícia Rodoviária Federal." 
Justificativa 
O presente Projeto de Constituição extingue a Policia Rodoviária Federal, que tantos benefícios tem 
trazido a todos os usuários das rodovias federais, nos mais distantes rincões de nossa Pátria. 
Este Projeto transfere as atividades típicas desta corporação civil para as Polícias Militares, 
quebrando assim a tradição, a uniformidade e persecução dos delitos e contravenções que 
ultrapassem as fronteiras dos Estados. 
Necessário se torna que os legítimos representantes do povo, conscientes das suas vontades e 
modernizando-o à altura, para bem servir a sociedade deste nosso imenso País. 
Urge, pois, que todos lutem pela contribuição da existência da Polícia Rodoviária Federal.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:14077 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Capítulo IV do Título VI um novo artigo, assim redigido, onde couber:  
"Art. Incumbe às Guardas Municipais colaborar na preservação da ordem pública, no  
território do município." 
Justificativa 
Deve constar do texto constitucional a definição das atribuições dos Guardas Municipais. 
Parecer:   
   A emenda propõe seja definida as atribuições dos guardas municipais.  
Entendemos ser a matéria objeto de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:14182 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se aos artigos 254 e 255, a seguinte redação:  
Art. 254. As polícias militares e o corpo de bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, destinadas à preservação da ordem pública, com base na hierarquia, disciplina e  
investidura militar; exercem o poder de polícia de repressão criminal e de manutenção da ordem  
pública, inclusive nas rodovias e ferrovias federais, sob a autoridade dos Governadores dos  
Estados, dos territórios e do Distrito Federal; são forças auxiliares do Exército e reserva deste  
para os fins de mobilização.  
Art. 255. As polícias civis são instituições permanentes, organizadas por lei, dirigidas por  
delegado de polícia de carreira, destinadas, ressalvada a competência da União, a proceder à  
apuração de ilícitos penais e auxiliar a função jurisdicional na aplicação do direito penal comum,  
exercendo os poderes de polícia judiciária, nos limites de suas circunscrições, sob a autoridade  
dos governadores dos Estados, dos territórios e do Distrito Federal. 
Justificativa 
A proposta objetiva transferir para a polícia militar a atividade de repressão criminal, uma vez que, 
como é notório, à polícia civil incumbe a investigação do fato criminoso. 
Ademais, à polícia civil não cabe exercer de maneira ostensiva a aludida repressão, eis que tal 
atividade é tipicamente militar. 
Parecer:   
   A emenda propõe dar nova redação aos artigos 254 e 255.  
Trata-se de matéria normatizadora de atividades, e, como tal, para lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:14185 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 3o. do artigo 254, a seguinte redação:  
Art. 254. Os Municípios poderão criar Guardas Municipais para defesa dos próprios  
municipais e serviços de prevenção e combate a incêndio sob supervisão e organização dos corpos  
de bombeiros, na forma que a lei estabelecer. 
Justificativa 
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No capítulo da Segurança Pública, o único órgão sem atribuição expressa é o da Guarda municipal. A 
proposta, assim, tem por finalidade deixar patente que as suas funções são as de defender os 
próprios municipais.  
Parecer:   
   A emenda propõe alterar o par 3o. do art. 254.  
Entendemos ser matéria para lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:14188 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL CASTRO (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emenda: Parágrafo Único do art. 255  
Dê-se Parágrafo Único do art. 255 a seguinte redação:  
Lei especial disporá sobre a carreira dos servidores da Polícia Civil. 
Justificativa 
O Parágrafo Único do art. 255 menciona a regulamentação da carreira de Delegado de Polícia e 
deixa de incluir os demais servidores dos quadros da Policia Civil. 
O quadro de carreira deve abranger a todos os servidores e não apenas a uma categoria. A não 
inclusão dos demais servidores na regulamentação legal constitui-se em discriminação inaceitável.  
Parecer:   
   A emenda adiciona parágrafo ao art. 255.  
Entendemos ser matéria para lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:14437 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 254 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Artigo 254 - ................manutenção da ordem pública e repressão criminal, inclusive nas  
rodovias e ferrovias federais..................... 
Justificativa 
A redação proposta no artigo 255 do projeto de constituição empresta EXCLUSIVA COMPETÊNCIA à 
Polícia Civil para “processar a apuração de ilícitos penais, à repressão criminal e auxiliar  função 
jurisdicional......” 
Mantendo-se no Texto Constitucional a redação proposta pelo Projeto a Policia Militar estará alijada 
da REPRESSÃO CRIMINAL, ficando sua competência apenas para o policiamento ostensivo, 
visando a “prevenção da ordem pública”. 
Ora, a REPRESSÃO CRIMINAL não pode ficar na exclusiva competência da Polícia Civil, colocada, 
como pretende o Projeto, SOB A AUTORIDADE DOS GOVERNADORES DOS ESTADOS, porque 
esse seria desequilibrar a harmonia dos Três Poderes, em visível hipertrofia do Poder Executivo. 
A redação agora proposta deixa à Policia Militar condições legais para agir também as repressão 
criminal, que é dever de todos os organismos policiais, sejam civis ou militares.  
Como é crucial, tanto a Policia Civil, como a Policia Militar, o ministério Público, o Serviço 
Penitenciário, etc. são subsistemas de um sistema mais amplo da sociedade, que se destinam 
igualmente à Repressão Criminal. 
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Daí não se justificar que a REPRESSÃO CRIMINAL fique apenas na competência da Policia Civil em 
sua atribuição de Polícia Judiciária, pois, isso seria diminuir o interesse do Estado, nesse importante 
setor da segurança pública. 
O artigo 255 na forma proposta pelo Projeto de Constituição além de alijar as Policias Militares da 
REPRESSÃO CRIMINAL, contraria o preceito do artigo 254 do mesmo projeto, que determina ser a 
POLICIA MILITAR responsável pela ordem pública. Como poderá ser responsável pela ordem pública 
se não puder reprimir o criminoso que esteja praticando o delito que fere a ordem pública? 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 254.  
Entendemos ser matéria para lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:14490 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Suprimida a redação integral do parágrafo único, do art. 255, uma vez integradas a norma  
principal e a norma acessória, para compor a disposição inerente às polícias civis, aproveitar-se-á o 
espaço, desse mesmo parágrafo, visando a que seja aditado o seguinte:  
Parágrafo único - Poderão os Municípios instituir as Guardas Municipais. 
Justificativa 
O art. 252, inciso V, preceitua que a segurança pública, é exercida por vários órgãos, dentre os quais 
as Guardas Municipais. 
O Capítulo IV, do Título VI estabelece os princípios de condições institucionais para os órgãos de 
proteção, que enumera, e, todavia, omitiu referência às Guardas Municipais.  
Parecer:   
   A matéria aditiva propõe, também, suprimir o parágrafo único do art. 255.  
Trata-se de matéria a ser tratada em lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:14651 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao art. 254, seu § 1o., que passa a esta forma:  
"§ 2o. - A lei disciplinará o exercício das atividades de policiamento ostensivo." 
Justificativa 
A Policia Militar, conquanto fundamental à segurança dos Estados, é um dos segmentos policiais ou 
de segurança. 
Determinar taxativamente a exclusividade do policiamento ostensivo à Policia Militar exclui 
possibilidade de, adiante, por exemplo, em caso de o ser possível, por outra forma, em algum Estado, 
não ser admitido pela constituição. 
Convém deixar que a lei discipline tal questão.  
Parecer:   
   É matéria de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:14714 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 192  

 

Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o item V do artigo 252 do Projeto. 
Justificativa 
Em discutível inovação, o Projeto está criando a figura das Guardas Municipais, dando-lhe o status 
constitucional ao lado da Policia Federal, das Policias Militares, do Corpo de Bombeiros e das 
Polícias Civis. Trata-se de uma precipitação: em todo o País, as Guardas Municipais não passam de 
uma polêmica experiência, com resultados duvidosos na maioria das localidades. Mais conveniente, 
portanto, é deixar o texto Constitucional preservado e, em consequência, delegar praticamente aos 
Municípios que, a seu juízo e com base em suas circunstancias, definem-se sobre a criação ou não 
das Guardas Municipais  
Parecer:   
   É matéria de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:14841 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 252 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 252. - A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade para a  
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos:  
I - Polícia Federal;  
II - Polícia Rodoviária Federal;  
III- Polícias Militares;  
IV - Corpos de Bombeiros;  
V - Polícias Civis;  
VI - Guardas Municipais". 
Justificativa 
Não podem os constituintes de 1987 omitir do Capitulo da Segurança Pública a Polícia Rodoviária 
Federal. 
Corporação das mais eficientes e que presta serviço indispensável, deve ser incluída no texto da 
Constituição, até para que se preservem sua existência e competências.  
Parecer:   
   É interesse de classe rodoviária policial que sejam absorvidos pela Polícia Federal ou Polícia 
Militar. Como tal, não caberia a criação exclusiva de tal corporação, sem definição de sua força 
exercitiva. 
 
   
   EMENDA:14842 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 254 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
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"Art. 254 - As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, destinados à preservação da ordem pública, com base na hierarquia, disciplina e  
investidura militares; exercem o poder de polícia de manutenção da ordem pública sob a autoridade  
dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal; são forças auxiliares do  
Exército e reserva deste para fins de mobilização.  
§ 1o.-As atividades de policiamento ostensivo são exercidas, nos Estados, pelas Polícias  
Militares.  
§ 2o. - Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa civil, segurança contra incêndios,  
busca e salvamento e perícias de incêndios.  
§ 3o.-Os Municípios poderão criar serviços de prevenção e combate a incêndios sob supervisão e  
organização dos Corpos de Bombeiros, na forma que a lei estabelecer". 
Justificativa 
Esta Emenda tem por finalidade suprimir e expressão “inclusive nas rodovias e ferrovias federais” do 
Caput do Artigo 254 já que cabe à União o policiamento dos seus bens, principalmente se atentarmos 
para a existência da Polícia Rodoviária Federal que é a responsável, e como tal deve ser mantida, 
pelo policiamento das rodovias federais. 
Quanto à modificação que propomos no texto do Parágrafo 1° desse mesmo artigo, apenas 
estabelece competência para atuação das Polícias Militares nos seus Estados, sem o que o 
enunciado nos parece falho. 
Parecer:   
   É matéria para lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:14845 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSE CARLOS VASCONCELOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Título VI, Capítulo IV - Da Segurança Pública - do Projeto de Constituição,  
onde couber, o seguinte artigo, renumerando-se as demais:  
"Art. - A Polícia Rodoviária Federal, corporação específica e subordinada ao órgão  
executivo de política de trânsito do Governo Federal, instituída por lei, destina-se ao  
patrulhamento ostensivo das rodovias federais, zelando, nas respectivas faixas de domínio, pela  
segurança do tráfego, do trânsito e dos próprios da União, prevenindo e coibindo infrações ou  
transgressões das leis, regulamentos e posturas administrativas pertinentes, colaborando com as  
autoridades administrativas e judiciárias no combate ao crime, ao tráfico de drogas, à  
sonegação, ao contrabando e ao descaminho". 
Justificativa 
Proposta idêntica a esta recebeu 175.000 assinaturas de apoio junto à população.  
Não pode a Constituição de 1987 deixar de inscrever no seu texto um artigo que destaque a Polícia 
Rodoviária Federal, seu âmbito de atuação e competência, até porque de uma especificidade notória. 
Evitando-se assim, conflitos de jurisdição e mantendo a uniformidade dos serviços.  
Parecer:   
   É matéria para lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:14877 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Art. 253, item I  
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Dê-se ao item I do Artigo 253 a seguinte redação:  
"I - Apurar infrações penais contra a ordem política e social, segurança nacional, transportes  
e comunicações, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades  
autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações, cuja prática tenha repercussão  
interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei". 
Justificativa 
A presente sugestão inspira na reinvindicação aprovada no V Encontro Estadual da Classe 
Trabalhadora, realizado em Porto Alegre, em agosto de 1985, além de indicação generalizada das 
organizações feministas do País.  
Parecer:   
   É matéria para lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:14880 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 254, CAPÍTULO IV  
O artigo 254 do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 254 - As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, destinadas à preservação da ordem pública, com base na hierarquia, disciplina e  
investidura militares; exercem o poder de polícia de manutenção da ordem pública, sob a autoridade  
dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal; são forças auxiliares do  
Exército e reserva deste para fins de mobilização. 
Justificativa 
A emenda suprimiu a expressão “inclusive nas rodovias e ferrovias federais” com a finalidade de 
evitar o conflito de competência entre o Estado e a União, esta responsável pela exploração dos 
serviços de transportes nas rodovias e ferrovias federais, inclusive competente para legislar. 
Parecer:   
   É matéria para lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:14881 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Artigo 254  
Dê-se ao artigo 254 a seguinte redação:  
"As polícias militares e os corpos de bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, destinadas à preservação da ordem pública, com base na hierarquia, disciplina e  
investidura militares; exercem o poder de polícia de manutenção da ordem pública, sob a autoridade  
dos governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal; são forças auxiliares do  
Exército e reserva deste para fins de mobilização. 
Justificativa 
A emenda visa suprimir a disposição que dá às policias militares e corpos de bombeiros o poder de 
policiamento nas rodovias federais.  
Com efeito, esse policiamento, por suas crescentes complexidades, deve permanecer de 
responsabilidade da entidade policial cujos integrantes estejam devidamente treinados para esse fim. 
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As polícias militares e corpos de bombeiros têm por inúmeras outras atribuições que não lhes 
permitem desviar atenção para policiamento de rodovias. 
Ademais, a repressão ao tráfego de entorpecentes e a certas infrações cometidas ao longo das 
estradas não pode ficar a cargo de polícias estaduais, cuja área de atuação fica restrita ao território 
do Estado. 
Isto importaria facilitar a ação de traficantes, de criminosos ou de infratores diversos que ficariam fora 
do alcance policial pelo simples fato de ultrapassarem as fronteiras do Estado. 
Desta forma, estar-se-ia, através de norma constante da Carta Magna, facilitando a ação criminosa, 
em nosso país. 
O exemplo dado por outros países aconselha a que essas práticas criminosas nas estradas sejam de 
apuração e repressão por parte de autoridades federais. 
Parecer:   
   É matéria para lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:15037 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda supressiva ao artigo 254  
Dê-se ao artigo 254 a seguinte redação:  
"As polícias militares e os corpos de bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, destinadas à preservação da ordem pública, com base na hierarquia, disciplina e  
investidura militares; exercem o poder de polícia de manutenção da ordem pública, sob a autoridade  
dos governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal; são forças auxiliares do  
Exército e reserva deste para fins de mobilização. 
Justificativa 
A emenda visa suprimir a disposição que dá as polícias militares e corpos de bombeiros o poder de 
policiamento nas rodovias federais. 
Com efeito, esse policiamento, por sua crescente complexidade, deve permanecer de 
responsabilidade da entidade policial cujos integrantes estejam devidamente treinados para esse fim.  
Parecer:   
   A emenda propõe norma enunciativa de âmbito não-constitucional.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:15039 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Artigo 253, item I  
Dê-se ao item I do Artigo 253 a seguinte redação:  
"I - Apurar infrações penais contra a ordem política e social, segurança nacional, transportes  
e comunicações, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades  
autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações, cuja prática tenha repercussão  
interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei." 
Justificativa 
Os crimes contra o transporte de pessoas e de bens em todo o Território Nacional são um fenômeno 
relativamente recente, que vem atormentando as polícias estaduais, confessadamente impotente 
para reprimi-los. 
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Os assaltos a mão armada a ônibus e caminhões nas estradas brasileiras são obras de quadrilhas 
organizadas, muitas vezes com ramificações em diversos Estados e, mesmo, no exterior. 
As polícias estaduais, limitadas pela competência territorial, ficam impedidas de realizar investigação 
ágil e moderna, a altura dos sofisticados recursos empregados pelo crime organizado. 
Este é, sem dúvida, um dos casos em que a competência da Polícia Federal precisa ser explicitada 
no texto constitucional, até porque sua atuação neste cargo sofra qualquer questionamento. Uma vez 
afirmada a sua competência para reprimir os crimes contra o transporte, nada impedirá que fossem 
firmados convênios com as polícias estaduais e mesmo com as patrulhas rodoviárias, assegurando-
se, contudo a repressão uniforme exigida pela repercussão interestadual que caracteriza os delitos 
ora comentados.  
Parecer:   
   É matéria para lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:15107 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda aditiva:  
No Capítulo IV da Segurança Pública, acrescentar o art. 257 renumerando-se os demais.  
Art. 257 - A Polícia Rodoviária Federal, instituída por lei como órgão permanente, é  
destinada a:  
I - Exercer o poder da polícia nas rodovias federais e colaborar, com os demais órgãos de  
segurança pública na prevenção e repressão de infrações, cuja prática tenha repercussão inter-  
estadual bem como, zelar pelos próprios da União  
ao longo das rodovias.  
II - Organizar e manter ações de defesa civil contra acidentes rodoviários.  
Parágrafo único - As normas gerais relativas à organização, funcionamento, disciplina, deveres,  
direitos e prerrogativas da Polícia Rodoviária Federal, serão regulados através de lei especial,  
de iniciativa do Presidente da República, denominada lei orgânica da Polícia Rodoviária  
Federal. 
Justificativa 
A emenda tem por objetivo definir as competências da Polícia Rodoviária Federal, bem como as 
normas gerais denominadas lei Orgânica da Policia Rodoviária Federal. 
Parecer:   
   A emenda propõe definir competências à Polícia Rodoviária Federal, o que, no nosso entender 
deverá ser matéria de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:15108 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa:  
Modifica-se o - 1o. do art. 254.  
§ 1o. - As entidades de policiamento ostensivo, nos respectivos estados, são exercidos com 
exclusividade pelas Polícias militares. 
Justificativa 
A emenda tem por objetivo caracterizar a atuação das policias militares. 
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Parecer:   
   Entendemos ser a proposta, matéria de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:15153 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Parágrafo Único do Artigo 255 do Projeto de Constituição:  
Art. 255 - As Polícias Civis são instituições...  
Parágrafo Único - Lei especial disporá sobre a carreira de Delegado de Polícia, aberta aos  
bacharéis em Direito por meio de ASCENSÃO FUNCIONAL e de concurso público e títulos. 
Justificativa 
A não inclusão Ascenção Funcional como forma de provimento ao cargo de Delegado de Polícia aos 
policiais bacharéis em Direito é um processo na política administrativa do organismo policial nacional, 
pois acaba com o policial de carreira, que – quando acessado ao cargo de Delegado de Polícia – leva 
a experiência adquirida durante longos anos na atividade policial, enquanto o concursado, apesar de 
conhecedor de teoria jurídica, desconhece a filigrana da atividade policial, levando anos para adquirir 
experiência. 
O Estatuto dos Funcionários Públicos, o Estatuto do Policial Civil, o Decreto-Lei nº 2320/87 do 
Executivo Federal e a Lei 699/83 do executivo Estadual, preveem a ascensão funcional como meio 
de estimular a evolução intelectual e a melhoria da capacidade produtiva do funcionário na esperança 
desta ascensão, milhares de Detetives-Inspetores e Escrivães de Polícia se formam em Direito, 
ganhando, com isto, a Administração Pública, que poderá contar com funcionário melhor habilitado 
para o desempenho da função policial.  
Impedir o acesso ao cargo de Delegado de Polícia ao servidor policial é desestimular o estudo das 
Ciências Jurídicas em que se empenham os policiais de todo o País.   
Parecer:   
   Entendemos ser a emenda proposta, matéria de lei ordinária. 
 
 
 EMENDA:15635 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 253 pelo seguinte:  
Art. 253 - As normas gerais relativas à organização, funcionamento, disciplina, deveres,  
direitos e prerrogativas dos órgãos da segurança pública serão reguladas através de lei  
complementar, de iniciativa do Presidente da República. 
Justificativa 
Matéria de interesse para a legislação ordinária.  
Parecer:   
   A emenda é válida.  
É matéria de legislação ordinária. 
 
   
   EMENDA:15661 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 254  
Suprime-se o Art. 254 
Justificativa 
Matéria de interesse para legislação ordinária.  
Parecer:   
   A Emenda deverá ser acatada.  
É matéria de legislação ordinária. 
 
   
   EMENDA:15667 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 254  
No art. 254 suprima-se a expressão: "inclusive nas rodovias e ferrovias federais." 
Justificativa 
E fora de propósito submeter a Polícia Rodoviária Federal à competência dos Estados. Trata-se de 
uma organização modelar, que ao longo de 59 anos de vida demonstrou sua exemplar eficiência. 
Extingui-la, agora, sem razão plausível, seria total insensatez. 
Parecer:   
   A proposta é matéria de legislação ordinária. 
 
   
   EMENDA:15723 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
1 - Na "Competência" da União: Organizar e manter a Polícia Rodoviária Federal. (Capítulo II,  
do Título IV - art. 54)  
2 - No Capítulo "Da Segurança Pública": Polícia Rodoviária Federal. (Capítulo IV do Título VI)  
"Art. - A Polícia Rodoviária Federal, corporação específica e subordinada ao órgão  
executivo de política de trânsito do Governo Federal, instituída por lei, destina-se ao  
patrulhamento ostensivo das rodovias federais, zelando nas respectivas faixas de domínio, pela  
segurança do tráfego, do trânsito e dos próprios da União, prevenindo e coibindo infrações ou  
transgressões das leis, regulamentos e posturas administrativas pertinentes, colaborando com as  
autoridades administrativas e judiciais no combate ao crime, ao tráfico de drogas, à sonegação, ao  
contrabando e ao descaminho." 
Justificativa 
Garantia da uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia para persecução, 
evitando conflitos de jurisdição policial, tendo em vista, inclusive, o transporte interestadual e 
internacional de passageiros e cargas, com a manutenção da comunicação por radiofonia, como é do 
interesse da Segurança a nível nacional.  
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Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:15867 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AÉCIO NEVES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva (Título VI, cap. IV)  
Suprima-se o art. 254. 
Justificativa 
As disposições desse artigo já constam ipsis literis do art. 95 do projeto. 
Parecer:   
   Entendemos que o artigo deva ser suprimido por se tratar de matéria a ser disposta em legislação 
ordinária. 
 
   
   EMENDA:15953 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 255  
Suprime-se o art. 255 
Justificativa 
Matéria de interesse para a legislação ordinária.  
Parecer:   
   A emenda deve ser acatada.  
É matéria de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:15956 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 254  
Suprime-se o art. 254 
Justificativa 
Matéria de interesse de legislação ordinária. 
Parecer:   
   A emenda deve ser acatada.  
É matéria de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:16065 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescente-se, onde couber, ao Capítulo IV do Título VI, do Projeto da Constituição, elaborado  
pela Comissão de Sistematização, um novo artigo, assim redigido:  
"Art. - Incumbe às Guardas Municipais colaborar na preservação da ordem pública, no  
interior do município." 
Justificativa 
Deve constar do texto constitucional a definição das atribuições dos Guardas Municipais. 
Parecer:   
   A proposta é matéria de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:16144 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HILÁRIO BRAUN (PMDB/RS) 
Texto:   
   Acrescenta-se ao artigo 254, o § 4o., com a seguinte redação:  
§ 4o. - Às Guardas Municipais compete a preservação dos próprios públicos municipais. 
Justificativa 
Há que se prever a criação de Guardas Municipais, com competência específica para a preservação 
dos próprios públicos municipais, visando com isso, liberar os efetivos das Policias Militares, que 
devem fazer a segurança da sociedade. 
Assim, tais guardas municipais, terão uma missão essencial a vida do município e com sua atuação 
nessa área específica, não divide competência com as polícias estaduais. 
Considera-se também que as guardas municipais, embora compreendendo o capítulo de Segurança 
Pública, não tiveram nela, definido sua missão.  
Parecer:   
   Entendemos ser a matéria assunto para lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:16145 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HILÁRIO BRAUN (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao Art. 254 e seu § 1o., que passam a ser os seguintes:  
Art. 254 - As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, destinadas à preservação da Ordem Pública, com base na hierarquia, disciplina e  
investidura militares; exercem o poder de Polícia de manutenção da ordem pública, inclusive nas  
rodovias e ferrovias federais, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do  
Distrito Federal; as atividades de Policiamento Ostensivo são exercidas, com exclusividade, pelas  
Forças Policiais.  
§ 1o. - As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são forças auxiliares do Exército e  
reserva deste, para fins de mobilização. 
Justificativa 
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Esta proposição visa apenas reordenar, de uma maneira mais simples e direta o conteúdo do 
dispositivo. Trouxe-se para o caput do artigo a exclusividade do policiamento ostensivo, 
anteriormente definida no § 1º, por ser assunto intimamente ligado com o tratado no caput, dando 
uma ordenação lógica de conteúdos e assuntos. 
A nova redação do § 1º não produz modificação de conteúdo, apenas reordenando o conteúdo em 
item separado, por ser assunto referencial, sem ingerência direta no caput do artigo.  
Parecer:   
   É matéria de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:16146 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HILÁRIO BRAUN (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se do "caput" do Art. 254 a expressão  
".. são forças auxiliares do Exército e reserva deste para fins de mobilização."  
Inclua-se no Capítulo III - Das Forças  
Armadas - do Título VI, onde couber, o seguinte parágrafo:  
"§ - As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são forças auxiliares do Exército e  
reserva deste para fins de mobilização." 
Justificativa 
Esta proposição visa apenas reordenar as definições acima, haja vista que a isenção no capítulo que 
trata das Forças Armadas atenderá ao princípio do interesse imediato, visto que ao Exército é de 
suma importância essa situação das Forças Policiais.  
Parecer:   
   É matéria de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:16147 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HILÁRIO BRAUN (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova denominação às Polícias Militar e Civil, nos textos dos Artigos 254 e 255 do atual  
Projeto de Constituição do Relator Bernardo Cabral:  
Art. 254. - As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, destinadas à preservação da Ordem Pública, com base na hierarquia, disciplina e  
investidura militares; exercem o poder de polícia de manutenção da ordem pública nas rodovias e  
ferrovias federais, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do  
Distrito Federal; são forças auxiliares do Exército e reserva deste para fins de mobilização;  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. ......................................  
Art. 255 - As Polícias Judiciárias são instituições permanentes, organizadas por lei,  
dirigidas por Delegados de Polícia de Carreira, destinadas, ressalvada a competência da União, a  
proceder à apuração de ilícitos penais, à repressão criminal e auxiliar a função  
jurisdicional na aplicação do Direito Penal comum, exercendo os poderes de Polícia Judiciária, nos  
limites de suas circunscrições, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do  
Distrito Federal. 
Justificativa 
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Pelo texto sugerido, as Polícias Militares passam a denominar-se Forças Policiais e as Polícias Civis, 
Polícias Judiciárias. 
A adjetivação “militar” não tem razão de ser, porque não qualifica as atividades desenvolvidas por 
esta Força, eminentemente de natureza civis, de prestação de serviços, socorro, assistência e 
proteção ao cidadão e não encontra correspondência, nem na designação das organizações que, de 
direito e de fato são militares, haja vista que a Força Terrestre é denominada Exército Brasileiro, a 
Força Aérea, por sua vez, denomina-se Aeronáutica e a Força Naval, Marinha. 
Transcreve-se, a seguir, para endossar essa nossa pretensão, parte da conclusão do Relatório da 
Defesa do Estado, da Sociedade e sua Segurança, na qual são apresentadas as justificativas que 
nortearam a elaboração do texto original, que consagrou as denominações ora propostas e que se 
deseja verem retornar. 
“Pela proposta ora apresentada, passam a denominar-se Forças policiais as atuais Polícias Militares, 
nomenclatura mais adequada à designação dessas Corporações Policiais dos Estados-membros, 
Territórios e Distrito Federal.” 
Esta modificação de nomenclatura não implicará em modificação comportamental das atuais Polícias 
Militares, as quais, com a nova denominação, continuarão a exercer a Polícia Ostensiva, como vem 
exercendo há mais de 100 anos. 
Por outro lado, a Polícia Judiciária também, nos últimos anos, foi impropriamente denominada de 
Policia Civil, inadequação geradora de perversa dicotomia semântica entre Policia Civil e Policia 
Militar, postura dialética de conflito potencial, distorção que posiciona em lados opostos, com prejuízo 
para a segurança da coletividade, civis e militares, fato que a presenta proposta naturaliza.  
Parecer:   
   A emenda propõe que se dê nova denominação às Polícias Militar e Civil.  
Somos pela manutenção do artigo na forma como se encontra no anteprojeto, por ser mais explícito e 
tradicional.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:16148 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HILÁRIO BRAUN (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao Art. 255, que passa a ser a seguinte:  
"Art. 255 - As Polícias Judiciárias são instituições permanentes, organizadas por lei,  
dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, destinadas, ressalvada a competência da União, a  
proceder à apuração de ilícitos penais e a repressão criminal em auxílio à função  
jurisdicional na aplicação do Direito Penal Comum, exercendo os poderes de polícia judiciária, nos  
limites de suas circunscrições, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do  
Distrito Federal". 
Justificativa 
A nova redação dada ao Art. 255 visa ajustar o conceito da Polícia Judiciária ao seu efetivo papel, 
como órgão da Administração Pública. 
Assim, configura-se a situação de instrumento da ação auxiliar, não só do Poder Judiciário, mas, 
fundamentalmente, do Ministério Público, destinatário das investigações realizadas, como titular da 
ação penal pública. 
A Polícia Judiciária, bem como a Força Policial (PM), o Ministério Público e o serviço carcerário são, 
na realidade, subsistemas com competência de repressão criminal limitada. Daí, não poder-se atribuir 
às Policias Judiciárias a exclusividade na repressão criminal, haja vista que, além de serem um 
subsistema, integram o Poder Executivo e não o Judiciário, ao qual cabe, verdadeiramente, a 
repressão criminal, segundo a boa doutrina jurídica. 
A presente emenda pretende concretizar a ideia de que a atividade de polícia corporifica meios eficaz 
de alcance do fim ultimo do Poder judiciário, a boa distribuição de Justiça.  
Parecer:   
   É matéria de lei ordinária. 
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   EMENDA:16256 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 255 a seguinte redação:  
"Artigo 255 - As Polícias de Investigações Criminais, anteriormente denominadas de Polícias  
Civis Estaduais, são instituições permanentes, organizadas pela lei e destinadas, ressalvada a  
competência da União, a exercer a investigação de ilícitos previstos na legislação penal comum, 
como auxiliar do Poder Judiciário na repressão criminal, nos limites de sua circunscrição, sob  
autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal". 
Justificativa 
A Emenda substitui a expressão “Polícias Civis” constante do início do dispositivo do artigo 255 do 
Anteprojeto da Comissão de Sistematização, por “Polícias de Investigações Criminais”, seguindo a 
denominação dada ao inciso IV do artigo 252, por outra Emenda, ora apresentada, sendo a mais 
adequada à atividade-fim dessas organizações policiais estaduais.  
O que, em doutrina e na prática, qualifica em preventiva ou judiciária é – e isso sempre deverá 
ocorrer -  a atividade de polícia desenvolvida em si mesma.  
Daí porque a denominação “Polícias de Investigações Criminais” ser mais abrangente que a atual 
denominação de Policiais Civis, como consta do texto do Anteprojeto, por que qualquer órgão policial, 
obrigatoriamente, seja civil ou militar deve ocupar-se, no limite de sua competência legal, pelo menos, 
da repressão imediata ao ilícito penal, como auxiliar da Justiça Criminal, como se verá da Emenda e 
sua respectiva justificação apresentadas ao artigo 255 (cf. ALVARO LAZZARINI e OUTROS, “in” 
“Direito Administrativo da Ordem Pública”, Forense, 2ª, ed., 1986). 
Parecer:   
   É matéria já exaustivamente debatida em todas as comissões em que transitou.  
Suas atribuições seriam matéria de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:16257 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFIF DOMINGOS (PL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 252, inciso IV a seguinte redação:  
Artigo 252 - ..........................  
I - ....................................  
II - ...................................  
III - ..................................  
IV - "Polícias de Investigações Criminais". 
Justificativa 
É cediço na doutrina nacional e estrangeira, que a linha de diferenciação entre a polícia preventiva e 
a polícia judiciária está, e sempre, na ocorrência ou não do ilícito penal. Se um órgão estiver no 
exercício da atividade policial preventiva e ocorrer a infração penal que não consegui evitar, nada 
justifica que ele  não passe, imediatamente, a desenvolver a atividade policial judiciária.  
Não é, portanto, na melhor doutrina, a qualificação do órgão policial como de investidura civil ou 
militar que implica, necessariamente, no exercício da atividade de polícia judiciária ou de polícia 
preventiva. 
Causa estranheza constar da redação da atual artigo 255 a previsão de que as equivocadamente 
denominadas “Policias Civis são destinadas a exercer a “repressão criminal”. Essa previsão está a 
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permitir que agentes policiais tenham atribuições próprias da justiça Criminal, porque, como sabido, a 
polícia só prepara a repressão penal (JEAN RIVERO, entre outros autores de nomeada), estando 
ligada à administração da justiça penal de modo a construir uma direta emanação dela, 
indiscutivelmente coordenada à esfera jurisdicional, sem que a polícia tenha atividade de natureza 
jurisdicional, devendo isto sim, ser controlada pela autoridade judiciária e dirigida a fornecer a esta 
um primeiro material de averiguação (cf. CARLO CONSONNI FOLCIERI, “apud” ALVARO LAZZARINI 
e OUTROS, “in” “Direito Administrativo da Ordem Pública”, ed. Forense, 2ª. Ed., 1986).  
Parecer:   
   Emenda prejudicada pela rejeição da de n. 1p162564 do mesmo art. 
 
   
   EMENDA:16531 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   No Art. 254 inclua-se antes das palavras "as Policias Militares", os seguintes termos:  
"organizadas em lei estadual". 
Justificativa 
A lei estadual é a mais adequada para dispor em detalhes sobre as Policias Militares e os Corpos de 
Bombeiros. Assim, o texto emendado fica com a seguinte redação: 
Art. 254 – Organizadas em leis estadual, as Policias Militares e os Corpos de Bombeiros são 
instituições permanentes e regulares, destinadas a preservação da ordem pública, com base na 
hierarquia, etc., etc.  
Parecer:   
   É matéria de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:16887 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda supressiva ao § 2o. do Art. 254 do Projeto de Constituição.  
Dê-se ao - 2o. do Art. 254 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa civil, segurança contra incêndios, busca e  
salvamento. 
Justificativa 
O art. 158 do Código de Processo Penal determina a exigibilidade do Exame de Corpo de Delito para 
os crimes que deixem vestígios, ou seja aqueles delitos conhecidos como de fato permanente. 
Não se exclui ao as perícias conhecidas nos locais de incêndio, explosões e desabamentos, que 
recebem a interferência das corporações do Corpo de Bombeiros apenas para combate, prevenção e 
auxílio nesses locais. 
A pretensão é que não se exclua da responsabilidade dos PERITOS OFICIAIS. 
Parecer:   
   É matéria de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:16915 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   O artigo 255 do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
"As polícias civis são instituições permanentes, organizadas por lei, dirigidas por  
Delegado de Polícia, destinadas, ressalvada a competência da União, a proceder à apuração de  
ilícitos penais, à repressão criminal e auxiliar a função jurisdicional na aplicação do Direito Penal  
Comum.  
§ 1o. - Caberá às Instituições exercer os poderes de Polícia Judiciária nos limites de suas  
circunscrições, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito  
Federal, de acordo com as respectivas peculiaridades;  
§ 2o. - A Polícia Civil será de carreira e as suas normas gerais relativas à organização,  
funcionamento, disciplina, deveres e direitos serão reguladas através de Lei, de iniciativa dos  
Governos dos Estados, Territórios e Distrito Federal. 
Justificativa 
A ascensão à categoria funcional de Delegado de Polícia constitui conquista do que a Classe Policial 
não pode abrir mão por a ela se deve, em diferentes períodos da História da Policia Civil do Estado 
do Rio de Janeiro, a passagem de integrantes de outras categorias policiais à de Delegado, 
representando ponderável parcela de seus integrantes, entre os quais se localizam policiais de 
incontestáveis méritos e profissionalismo.  
Parecer:   
   É matéria para lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:16920 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 252  
Acrescente-se ao Art. 252:  
"Art. 252 - ................................  
VI - Polícia Rodoviária Federal." 
Justificativa 
É do maior interesse à segurança pública que a Polícia Rodoviária Federal também tenha poder de 
polícia, como as demais organizações para responder com eficácia às suas atribuições. 
Parecer:   
   É matéria a ser absorvida pela Polícia Militar, e, como tal sua atribuição ficará para legislação 
ordinária. 
 
   
   EMENDA:16945 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: Parágrafo único do art. 255.  
Dê-se ao Parágrafo único do art. 255 a seguinte redação:  
Lei disporá sobre a carreira dos servidores da Polícia Civil. 
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Justificativa 
O parágrafo único do art. 255 menciona a regulamentação da carreira de Delegado de Polícia e deixa 
de incluir os demais servidores dos quadros da Polícia Civil. 
O quadro de carreira deve abranger a todos os servidores e não apenas a uma categoria. A não 
inclusão dos demais servidores na regulamentação legal constitui-se em discriminação inaceitável. 
Parecer:   
   Não somente o Parágrafo Único, como todo o artigo é maioria de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:16998 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescentar mais um inciso ao artigo 252 do Projeto de Constituição:  
"... - Polícia Rodoviária Federal" 
Justificativa 
O artigo 254 do Projeto de Constituição define as atribuições das Polícias Militares e dos Corpos de 
Bombeiros, estendendo-as, no exercício da ordem pública, nas rodovias e ferrovias federais. Ora, 
quem exerce as funções policiais no patrulhamento ostensivo das rodovias federais, zelando pela 
segurança do tráfego, do trânsito e dos próprios da União é a Polícia Rodoviária Federal, inclusive, 
colabora com as autoridades administrativas e judiciárias no combate ao crime, ao tráfego de drogas, 
à sonegação, ao contrabando e ao descaminho. 
Portanto, essa lacuna deve ser suprimida, constando no Capítulo DA SEGURANÇA PÚBLICA, o 
órgão da Polícia Rodoviária Federal. 
Parecer:   
   É matéria disposta na Polícia Militar.  
Suas atribuições deverão constar de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:17033 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do § 2o. do art. 254, o seguinte:  
§ 2o. .............e perícias de incêndio. 
Justificativa 
Por ser função estrita da Polícia Judiciária e não se justifica esta função à Polícia ostensiva.  
Parecer:   
   Entendemos ser matéria de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:17034 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
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Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do art. 253, o seguinte texto:  
§ único - As normas gerais relativas a organização, funcionamento, disciplina, deveres,  
direitos e prerrogativas da Polícia Federal e Estadual, serão reguladas através de lei  
complementar, de iniciativa do Presidente da República e o Governo dos Estados, denominadas  
Leis Orgânicas das Polícias. 
Justificativa 
É necessário uma Lei Orgânica para a Polícia Civil para todas as carreiras funcionais, Portanto, não 
se justifica somente a exigência de uma Lei Orgânica para a Polícia Federal. 
Parecer:   
   Entendemos ser matéria de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:17035 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao item IV do art. 252, o seguinte:  
IV - Policiais Civis Estaduais. 
Justificativa 
Por ser a Policia Civil Estadual, nada mais justo, acrescer a sua denominação de Polícias Civis 
Estaduais Evitando assim, futuros conflitos de jurisdição e competência.  
Parecer:   
   Na forma como se encontra já está entendido que a Polícia Civil terá sua área restrita de atuação. 
Atender ao proposto, seria criar nova Polícia. 
 
   
   EMENDA:17036 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 255 do Capítulo IV, o seguinte texto:  
Art. 255. As Polícias Civis são instituições permanentes, organizadas por Lei, dirigidas por  
Policiais Civis oriundos das carreiras policiais civis, portadores do Diploma de Bacharel em  
Direito, mediante concurso interno destinadas, ressalvadas a competência da União, a proceder a  
apuração de ilícitos penais, a repressão criminal e auxiliar a função jurisdicional na aplicação do  
Direito Penal comum, exercendo os poderes da Polícia Judiciária repressivamente nos limites de  
suas circunscrições, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do  
Distrito Federal. 
Justificativa 
Nada mais justo premiar os Policiais de carreira para dirigir a Polícia. Seria mais econômico para o 
Estado, o aproveitamento de mão de obra especializada, com salários de maior valor e admissão no 
início de carreira com menor salário para o seu aperfeiçoamento.  
Parecer:   
   Entendemos ser matéria de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:17156 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Dispositivo emendado: Art. 255  
Suprima-se art. 255 
Justificativa 
Matéria de interesse de legislação ordinária. 
Parecer:   
   Pela aprovação.  
É matéria de legislação ordinária. 
 
   
   EMENDA:17240 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
Suprima-se do "caput" do art. 254, a seguinte expressão: "a investidura militares". 
Justificativa 
Objetivamos, na definição constitucional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros, 
desmilitarizar essas instituições diante de sua vinculação às Forças Armadas. A manutenção dessa 
expressão pode representar a continuidade dessa militarização.  
Parecer:   
   Entendemos que a definição das atribuições dos órgãos de segurança, devesse ser matéria de 
legislação ordinária. 
 
   
   EMENDA:17275 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 253, item I  
Dê-se ao item I do art. 253, do projeto de constituição, a seguinte redação:  
I - Apurar infrações penais contra a ordem política e social, segurança nacional, transporte  
e comunicações, ou em detrimento de bens, serviços interesses da União ou de suas entidades  
autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações, cuja prática tenha repercussão  
interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. 
Justificativa 
Os crimes contra o Transporte de pessoas e de bens em todo o Território Nacional são um fenômeno 
relativamente recente, que vem atormentando as policias estaduais, confessadamente impotente 
para reprimi-los. 
Os assaltos a mão armada a ônibus e caminhões nas estradas brasileiras são obras de quadrilhas 
organizadas, muitas vezes com ramificações em diversos Estados e, mesmo, no exterior. 
As Policias estaduais, limitadas pela competência territorial, ficam impedidas de realizar investigação 
ágil e moderna, a altura dos sofisticados recursos empregados pelo crime organizado. 
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Este é, sem dúvida, um dos casos em que a competência da Policia Federal precisa ser explicitada 
no texto constitucional, até porque sua atuação neste cargo sofra qualquer questionamento, uma vez 
afirmada a sua competência para reprimir os crimes contra o transporte, nada impedirá que fossem 
firmados convênios com as polícias estaduais e mesmo com as patrulhas rodoviárias, assegurando-
se, contudo a repressão uniforme exigida pela repercussão interestadual que caracteriza os delitos 
ora comentados.  
Parecer:   
   Entendemos que é matéria da legislação ordinária. 
 
   
   EMENDA:17276 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 254  
Dê-se ao Art. 254, do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, a seguinte redação:  
"As polícias militares, os corpos de bombeiros são instituições permanentes e regulares, destinadas a 
preservação da ordem pública, com base na hierarquia disciplina e investidura militares; exercem o 
poder de política de manutenção da ordem pública, sob a autoridade dos governadores dos Estados, 
dos Territórios e do Distrito Federal; são forças auxiliares do Exército e reserva deste para fins de 
mobilização. 
Justificativa 
A emenda visa suprimir a disposição que dá às policias militares e corpos de bombeiros o poder de 
policiamento nas rodovias federais.  
Com efeito, esse policiamento, por suas crescentes complexidades, deve permanecer de 
responsabilidade da entidade policial cujos integrantes estejam devidamente treinados para esse fim. 
As polícias militares e corpos de bombeiros têm por inúmeras outras atribuições que não lhes 
permitem desviar atenção para policiamento de rodovias. 
Ademais, a repressão ao tráfego de entorpecentes e a certas infrações cometidas ao longo das 
estradas não pode ficar a cargo de policias estaduais, cuja área de atuação fica restrita ao território 
do Estado. 
Isto importaria facilitar a ação de traficantes, de criminosos ou de infratores diversos que ficariam fora 
do alcance policial pelo simples fato de ultrapassarem as fronteiras do Estado. 
Desta forma, estar-se-ia, através de norma constante da Carta Magna, facilitando a ação criminosa, 
em nosso país. 
O exemplo dado por outros países aconselha a que essas práticas criminosas nas estradas sejam de 
apuração e repressão por parte de autoridades federais. 
Parecer:   
   Entendemos ser o artigo, matéria a ser disposta em lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:17748 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 252 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade para a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:  
I - Polícia Federal;  
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II - Polícia Rodoviária Federal;  
III - Polícias Militares;  
IV - Corpos de Bombeiros;  
V - Polícias Civis;  
VI - Guardas Municipais." 
Justificativa 
A Policia Rodoviária Federal atua em todo o território nacional no exercício das atividades de polícia 
que a lei lhe confere. Entre essas atividades destaca-se o patrulhamento ostensivo das rodovias 
federais. Nessa tarefa, zela pela segurança do tráfego, do trânsito e dos próprios da União, 
prevenindo e coibindo infrações ou transgressões do trânsito, além de colaborar, efetivamente, com 
os demais órgãos de segurança, no combate ao crime, ao tráfico de drogas, à sonegação, ao 
contrabando, ao descaminho, etc. 
Órgão de natureza policial, não há porque omiti-lo do rol das corporações policiais, que compreende 
as policias federal, civil e militar dos Estados e Municípios e as Guardas Municipais, além dos Corpos 
de Bombeiros das diversas unidades federativas.  
Parecer:   
   A emenda é aditiva. Caso não se admita a incorporação da Polícia Federal, poderá ser aceita a 
emenda apresentada. 
 
   
   EMENDA:18223 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: art. 252 do Projeto.  
Inclua-se, logo após o inciso I, renumerando-se os demais, o inciso II, com a seguinte redação:  
Art. 252. - ................................  
II - Polícia Rodoviária Federal;  
III - Polícias Militares; 
Justificativa 
Não se pode esquecer que no gênero “Segurança Pública”, inclusive se a espécie “Polícia Rodoviária 
Federal”, à qual compete zelar pelas faixas de domínio das rodovias federais, fazer o patrulhamento 
ostensivo destas mesmas rodovias, zelar pela segurança do tráfego, do trânsito e prevenindo e 
coibindo as transgressões das leis, regulamentos e posturas administrativas pertinentes, colaborando 
com as autoridades administrativas e judiciárias no combate ao crime, ao tráfico de drogas, à 
sonegação, ao contrabando e ao descaminho. 
Parecer:   
   Nada obsta que a Polícia Rodoviária Federal seja incluído no gênero da Segurança Pública. 
 
   
   EMENDA:18327 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   MENDA MODIFICATIVA E ADITIVA  
Dispositivo Emendado: art. 254  
Seja dada ao art. 254 a seguinte redação:  
Art. 254. - As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade dos Governadores de  
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Estado, dos Territórios e do Distrito Federal; são forças auxiliares do Exército e reservas deste  
para fins de modificação, comandadas exclusivamente por oficiais do serviço ativo do  
último posto da carreira, a não ser quando mobilizadas.  
§ 1o. - As Polícias Militares destinam-se à preservação da ordem pública e exercem o poder de  
Polícia de Manutenção da ordem pública, inclusive nas rodovias e ferrovias federais, desenvolvendo  
com exclusividade as atividades de policiamento ostensivo.  
§ 2o. - Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa civil, segurança contra incêndios,  
busca e salvamento e perícias de incêndios.  
§ 3o. - Os municípios poderão criar serviço voluntários de prevenção e combate a incêndios sob  
a supervisão e organização dos Corpos de Bombeiros, na forma que a lei estabelecer.  
§ 4o. - As Guardas Municipais destinam-se à segurança e proteção dos próprios públicos dos  
respectivos Municípios, sob a supervisão e organização da Polícia Militar, na forma que a lei  
estabelecer. 
Justificativa 
O caput do Artigo 254 do Projeto confunde as Polícias Militares com os Corpos de Bombeiros.  
A simples leitura proporciona a certeza de que houve um equívoco, certamente decorrente do 
acumulo de trabalho com que se deparou o nobre relator, que não observou a falha da Comissão 
Temática. 
A presente Emenda, além de classificar o texto, distinguindo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, 
conforme a destinação específica de cada instituição, ainda inclui a destinação das Guardas 
Municipais, preenchendo uma lacuna verificada no Projeto.  
Parecer:   
   A emenda modificativa e aditiva ao art. 254, é matéria para lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:18330 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: art. 255  
Seja dada ao art. 255 a seguinte redação:  
Art. 255. - As Polícias Civis são instituições permanentes, organizadas por lei, dirigidas por Delegado 
de Polícia, destinadas, ressalvada a competência da União, a proceder à apuração de ilícitos penais, 
à repressão criminal e auxiliar a função jurisdicional na aplicação do Direito Penal Comum.  
§ 1o. - Caberá às Instituições Policiais Civis exercer os poderes de Polícia Judiciária nos  
limites de suas circunscrições, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do  
Distrito Federal, de acordo com as respectivas peculiaridades;  
§ 2o. - A Polícia Civil será de carreira e as suas normas gerais relativas à organização,  
funcionamento, disciplina, deveres e direitos serão reguladas através de Lei, de iniciativa dos  
Governos dos Estados, Territórios e Distrito Federal. 
Justificativa 
Do Projeto de Constituição em debate nessa Augusta Assembleia Nacional Constituinte, na parte que 
se refere à Instituição da Polícia Civil, acha-se preceituado que “Considera-se Autoridade Policial o 
Delegado de Polícia, bacharel em Direito, investido no cargo por concurso público e prova de títulos.” 
Data vênia, preocupa-nos o entendimento exclusivista que possa ser dado à norma pelo legislador 
comum em prejuízo do Instituto de Ascensão à Categoria funcional de Delegado de Polícia, constante 
de legislação concernente ao Quadro Permanente da Polícia Civil, ascensão esta que deflui, aliás, da 
própria legislação estatutária geral. 
A ascensão à categoria funcional de Delegado de Polícia constitui conquista do que a Classe Policial 
não pode abrir mão, pois a ela se deve, em diferentes períodos da História da Polícia Civil do Estado 
do Rio de Janeiro, a passagem de integrantes de outras categorias policiais à de Delegado, 
representando ponderável parcela de seus atuais integrantes, entre os quais se localizam policiais de 
incontestáveis méritos e profissionalismo.  
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Parecer:   
   A emenda trata de matéria que deverá ser de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:18337 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda  
Dispositivo Emendado: artigo 255  
Seja dada ao Parágrafo Único do Artigo 255, a seguinte redação:  
Parágrafo Único - A Lei especial disporá sobre a carreira de Delegado de Polícia, aberta  
aos Policiais-Civis bacharéis em Direito. 
Justificativa 
Todas as categorias profissionais lutam por planos de carreira, de modo a funcionar como estímulo à 
boa formação e ao bom desempenho, o que determina uma maior eficácia às instituições. 
A segurança pública a cada dia exige um elevado grau de profissionalização, haja vista o 
desenvolvimento rápido do crime organizado e os elevados índices de criminalidade nos grandes 
centros.  
Assim, nada mais justo do que comtemplar os policiais-civis, deixando à lei ordinária a elaboração de 
normas relativas a um plano de carreira que contribua para o aperfeiçoamento profissional e maior 
eficácia da instituição Policial Civil. 
O Policial-Civil precisa de um alto grau de especialização, o que somente é conseguido através de 
cursos internos, comtemplado pelo exercício da profissão, que conjuga o conhecimento teórico com a 
experiência prática. 
Assim, como os cargos de direção são privativos de Delegados de Polícia, preenche a ,melhor 
conveniência para a segurança pública cuidar para que o acesso seja privativo a profissionais dos 
próprios quadros da instituição, mantida a exigência para o acesso ser policial-civil bacharel em 
Direito.  
Parecer:   
   A emenda propõe alterar a redação do parágrafo único do art. 255.  
Trata-se de matéria para lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:18380 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO AUGUSTO (PTB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do art. 254 a seguinte redação:  
Art. 254. ..................................  
............................................  
§ 3o. Os municípios poderão criar serviços de prevenção e combate a incêndio e Guardas  
Municipais, sob supervisão e organização dos Corpos de Bombeiros e Polícias Militares,  
respectivamente, na forma que a lei estabelecer." 
Justificativa 
Os municípios têm o direito de criar serviços de combate a incêndio a uma guarda dos próprios 
municipais. Porém é preciso que haja limites, caso contrário as guardas se transformariam em 
“polícias municipais”, sob o comando do Prefeito, quebrando o princípio de que a segurança pública é 
competência dos Estados membros da União.  
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Parecer:   
   O teor da Emenda não constitui matéria constitucional, devendo integrar legislação municipal.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:18382 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO AUGUSTO (PTB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 254 a seguinte redação:  
Art. 254. As Polícias Militares e Corpos de Bombeiros são instituição permanentes e regulares,  
destinadas à preservação da ordem pública, com base na hierarquia, disciplina e investidura  
militares, exercem o poder de polícia de manutenção da ordem pública, inclusive nas  
rodovias e ferrovias federais, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do  
Distrito Federal, cabendo às Polícias Militares, com exclusividades, as atividades de policiamento  
ostensivo.  
§ 1o. As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros são forças auxiliares do Exército e  
reserva deste para fins de mobilização. 
Justificativa 
O “policiamento ostensivo”, como o próprio nome diz é aquele que é visto, que é notado. É atividade 
historicamente, típica das Polícias Militares, com seus uniformes, insígnias e viaturas de cores 
características, daí a exclusividade. 
A alteração proposta para o art. em questão faz com que o atual § 1º seja inserido no CAPUT do art. 
e a parte final deste, figure como § 1º, introduzindo no corpo do artigo conceito essencial às 
atividades das Polícias Militares, já que o policiamento ostensivo constituiu-se no dia-dia daquelas 
Corporações, por outro lado passa a compor o § 1º aquilo que é acessório, já que espelha condição 
transitória, configurada numa eventual mobilização das Polícias Militares. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 254.  
Não inova o que já está no anteprojeto. 
 
   
   EMENDA:18548 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA: Acrescente-se ao § 1o. do Artigo 254 do Capítulo IV - Da Segurança Pública -  
a expressão "fardado", após a palavra ostensivo. 
Justificativa 
Em razão da natureza das Polícias Militares a atividade de policiamento ostensivo tem como 
característica essencial o uso obrigatório da farda, que identifica os seus integrantes perante o povo 
como guardiões de prevenção contra a criminalidade. 
Sendo a sua primordial atribuição evitar a ocorrência de infrações penais é evidente a obrigatoriedade 
do policiamento ostensivo ser feito policial fardado, estrategicamente distribuídos a pé, a cavalo ou 
motorizado nos locais de maior incidência criminal de prevenção, colocar nesses lugares 
representantes das Policias Militares em trajes civis e, consequentemente, não identificados como 
policiais na mobilidade missão de prevenir o crime. 
Por isso, impõe-se a adoção do dispositivo proposto, focando expresso no § 1º do Artigo 259 que “as 
exclusividades pelas Policias Militares”, mesmo porque se assim não for inútil será atribuir a 
exclusividade dessa modalidade de policiamento a essa Corporação.  
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Parecer:   
   A emenda aditiva é matéria de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:18549 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao Parágrafo único do artigo 255 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Parágrafo único - As normas gerais relativas ao ingresso na carreira policial civil e à  
formação profissional dos seus integrantes serão reguladas em lei complementar, denominada Lei  
Orgânica da Polícia Civil." 
Justificativa 
A redação proposta objetiva preservar e valorizar a instituição policial civil brasileira, afastando a 
possibilidade dos cargos policiais serem ocupados por pessoas incapacitadas a exercerem a peculiar 
missão de prover a segurança pública da Sociedade. 
Por outro lado, a questão da segurança pública extrapola os limites das Unidades da Federação, 
representando hoje um objetivo nacional a ser alcançado pelo Governo Federal, motivação que 
sugere a necessidade de serem uniformizadas regres gerais sobre a Polícia Civil, através de uma Lei 
Orgânica. 
Ademais, a Carreira Policial Civil é integrada por outros cargos, tais como os Agentes, Detetives, 
Escrivães, Datiloscopistas, Agentes penitenciários, Peritos Criminais, Médicos Legistas, etc. e não 
exclusivamente por Delegados de Polícia.  
Cuida-se, ainda, de estabelecer a formação profissional específica para qualificar o pessoal para o 
exercício dessa espinhosa missão.  
Parecer:   
   A emenda modificativa é matéria de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:18551 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA: Suprima-se do § 2o. do Artigo 254 do Capítulo IV - Da Segurança Pública 
- a expressão "e perícias de incêndios". 
Justificativa 
É preciso não confundir a vistoria prévia, meramente administrativa, que os integrantes dos Gloriosos 
Corpos de Bombeiros realizam em edifícios para prevenir a ocorrência de incêndios indicando os 
requisitos mínimos indispensáveis a sua segurança, tais como porta corta-fogo, saídas de 
emergência, hidrômetros, mangueiras, extintores, etc. com “perícia de incêndio”, providencia 
característica de polícia judiciária, por apresentar a maternidade do fato, que poderá ser acidental ou 
delituoso. 
Ressalte-se que para a perícia ter validade jurídica, torna-se indispensável a nomeação de peritos, 
altamente capacitados, com curso superior, além de conhecimentos técnicos-profissionais na 
especialização, por autoridade competente, que preside o efeito, quer no inquérito policial, quer na 
ação penal, responsável pela formulação dos requisitos específicos para cada caso, a serem 
respondidos pelos peritos. 
Demais, é matéria própria da legislação ordinária, típica do Direito Penal Adjetivo, não se coadunando 
à magnitude de texto constitucional.  
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Parecer:   
   A emenda supressiva é matéria de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:18552 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda aditiva (de adequação)  
acrescentar ao artigo 253:  
IV - prevenir e reprimir o contrabando e o descaminho; 
Justificativa 
Hoje, o contrabando e o descaminho contribuem um grande sangradouro de divisas, exigindo para 
seu combate uma polícia cada vez mais especializada na investigação do crime organizado. 
Embora já possua a Polícia Federal a competência constitucional de prevenir e reprimir o 
contrabando e o descaminho, prevista no inciso I do mesmo artigo:.....”detrimento de bens, serviços e 
interesses da união.....”. destacando-se a prevenção e a repressão em inciso próprio, determinar-se-á 
com maior ênfase a especialidade da Polícia Federal no assunto.  
Parecer:   
   A emenda aditiva é matéria de lei ordinária. 
 
   
   EMENDA:18553 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA (De Adequação)  
No artigo 253, inciso III, suprimir a expressão:  
III - ..... "e de minas". 
Justificativa 
A Competência da Polícia Federal em combater o contrabando ou descaminho de ouro e pedras 
preciosas, está contida no inciso I do mesmo artigo 253, quando se refere à apuração de infrações 
penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União. As jazidas no subsolo são bens da 
União que têm relevante interesse que essas riquezas permanecem no País e não sejam 
contrabandeadas para o exterior ou desviadas ilegalmente ao comércio clandestino. 
Com a retirada da expressão “e de minas”, eliminaria a possibilidade de Polícia Federal ser compelida 
a dar proteção às jazidas que hoje são exploradas por pessoas ou empresas particulares que se 
dedicam à atividade de mineração. 
Parecer:   
   A emenda propõe suprimir a expressão "e de minas" do item III, do art. 253.  
É válida a emenda, uma vez que o ideal é suprimir todo o artigo, face serem matérias para lei 
ordinária.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:18554 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA: Acrescentar-se ao "caput" do Art. 255 do Capítulo IV - Da Segurança Pública -  
as expressões "com exclusividade" "e do Poder Legislativo", conforme segue:  
"Art. 255 - As Policias Civis são instituições permanentes, organizadas por Lei,  
dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, destinadas com exclusividade, ressalvada a  
competência da União e do Poder Legislativo, a proceder a apuração de ilícitos penais, a  
repressão criminal, e auxiliar a função jurisdicional na aplicação do Direito Penal comum,  
exercendo os poderes de Polícia Judiciária, nos limites de suas circunscrições, sob a autoridade  
dos governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal. 
Justificativa 
A emenda aditiva, com exclusividade, ao texto visa garantir a unicidade do Sistema de Polícia Civil, 
que desde os tempos imemoráveis vem sendo exercido pelo complexo da Polícia Civil, dentro da 
multiplicidade e heterogeneidade de funções. A forma exclusiva é uma garantia para o funcionamento 
do sistema e o perfeito auxílio à função jurisdicional na aplicação do Direito Penal comum. 
Ressalte-se, ainda, que a inclusão da alocação “com exclusividade” resguarda ao Delegado de 
Polícia de carreira, bacharel em Direito, a incumbência de atividade de polícia judiciária e tem como 
objetivo evitar possíveis conflitos entre as Polícias Civis e Militares. 
Sem essa cautela, não se terá preservado a garantia daquela direção, pairando ao sabor das 
circunstâncias e conveniências a eventual designação de outros órgãos para presidir procedimentos 
de polícia judiciária, destinados à apuração das infrações penais e sua autoria, resguardando-se por 
óbvio, a competência da União e do Poder Legislativo, este último em razão das Comissões 
Parlamentares de Inquérito.  
Parecer:   
   A emenda propõe adicionar expressão ao capítulo do art. 255.  
É nosso entender que o art. 255 deveria ser matéria de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:18557 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA: Dê-se ao "caput" do Art. 254, da Comissão de Sistematização a seguinte redação:  
"Art. 254 - As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares destinadas prioritariamente a colaborar na Segurança Interna e supletivamente na  
preservação da ordem pública, organizadas pela lei, com base na hierarquia, disciplina e  
investidura militar, exercendo o Poder de Polícia de manutenção da ordem pública nas rodovias e  
ferrovias federais, forças auxiliares e reservas do Exército sob a autoridade dos Governadores dos  
Estados Membros, Territórios e Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas jurisdições. 
Justificativa 
A nova redação proposta para o Artigo 254 em apreço, atende melhor as características nitidamente 
militar das Forças Policiais, que devam prioritariamente ser empregadas no restabelecimento da 
ordem pública, quando ameaçada por movimentos de massa destituídos de amparo legal, ou 
coloquem em risco a segurança interna do país.  
Para tanto, estão devidamente preparadas “PROPOSTA DE EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO 
RELATOR” dentro dos princípios básicos de hierarquia e disciplina, além de possuírem adestramento 
militar, conhecedores que são das melhores táticas, estratégicas e técnicas para impedir a 
sublevação da ordem pública, através de agitação popular.  
Daí a necessidade de, prioritariamente, serem empregados em benefício da segurança interna, como 
forças auxiliares do Exército, resguardando as Forças Armadas para sua superior destinação de 
guardiões de soberania e independência nacionais.  
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É evidente que possuindo tão elevado contingente, hoje 300.000 integrantes em todo o Brasil, 
subsidiariamente colaborem na preservação da ordem pública, como agentes da autoridade, mesmo 
porque, doutrinariamente, quem tem a força não deve possuir o Poder. 
É pacífico, na doutrina e nos países civilizados e democráticos que “dar o poder a quem tem a força é 
expor os indivíduos à violência”. O órgão do Poder Público é a encarnação do Direito. Ele exerce a 
autoridade que a consciência jurídica do povo lhe confere e usa da força, que é posta a seu dispor 
para o bem comum e segundo critérios morais e jurídicos. Sem essa possibilidade de usar a força 
que está em outros órgãos, o Poder se veria tolhido no desempenho de sua missão como ensina o 
festejado jurista e mestre Professor Hélio Tornaghi. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação ao art. 254 que trata das atribuições das Polícias Militares e 
Corpos de Bombeiro.  
Entendemos ser a matéria objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:18559 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: PARÁGRAFO ÚNICO DO  
ARTIGO 255.  
Ao parágrafo único do artigo 255, acrescido de dois incisos, dê-se a seguinte redação:  
Art. 255 ..................................  
Parágrafo único - A lei disporá sobre a carreira de delegado de polícia, aberta aos  
bacharéis em direito por meio de prévio concurso público de provas e títulos, assegurando a seus  
integrantes as garantias de:  
I - inamovibilidade, salvo motivo de interesse público relevante, por decisão do  
conselho superior de polícia;  
II - irredutibilidade de remuneração e paridade com os órgãos do Ministério Público  
correspondente. 
Justificativa 
A segurança pública é hoje, assunto prioritário em qualquer mata de Governo. É necessário que se 
tenha uma preocupação muito grande no momento de traçar normas constitucionais a respeito do 
funcionamento das polícias, para que elas estejam à altura de realizar serviços de segurança que 
correspondam aos anseios da comunidade. Para tanto, entre outras providencias, é indispensável 
dotar o Delegado de Polícia, como autoridade de polícia judiciária, de certas garantias capazes de 
colocá-lo fora de influências subalternas a injunções políticas e outras ordens. Por isso, é medida de 
alto alcance a concessão das garantias de inamovibilidade e de irredutibilidade de vencimentos. Por 
outro lado, nada mais justo que a paridade proposta, em face de semelhança das funções de polícia 
e de Ministério Público.  
Parecer:   
   A emenda adiciona dispositivo ao parágrafo único do art. 255 que trata da carreira de Delegado de 
Polícia, matéria que entendemos ser de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:18625 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao art. 252, mais um inciso, o de número II, renumerando-se os seguintes. - O  
inciso II, ora proposto terá a seguinte redação:  
I - ........................................  
II - Polícia Rodoviária Federal  
III, IV, V, VI... 
Justificativa 
No texto original omitiu-se, ao que parece, por simples esquecimento, a Polícia Rodoviária Federal, 
entidade que vem prestando através de seus longos anos de existência, relevantes serviços à 
sociedade brasileira. 
Na elaboração de nossa nova constituição, os anjos de nossas estradas, os protetores de quantos 
transitam nas rodovias brasileiras, evidentemente que não podem ficar esquecidos.  
Parecer:   
   A emenda acrescenta mais um item ao art. 252 colocando a Polícia Rodoviária Federal na esfera 
do Capítulo da Segurança Pública, o que não contraria o anteprojeto.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:18813 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao art. 254 do Projeto de Constituição, referente às Polícias  
Militares e Corpos de Bombeiros:  
"Art. 254 - As Polícias Militares e Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, destinadas à preservação da ordem pública, com base na hierarquia, disciplina e  
investidura militares; exercem o poder de polícia de manutenção da ordem pública, inclusive nas  
rodovias e ferrovias federais, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do  
Distrito Federal, cabendo às Polícias Militares, com exclusividade, as atividades de policiamento  
ostensivo.  
§ 1o. - As Polícias Militares e os Corpos de bombeiros são forças auxiliares do Exército e  
reserva deste para fins de mobilização". 
Justificativa 
O “policiamento ostensivo”, como o próprio nome diz, é aquele que é visto, que é notado. É atividade 
historicamente típica das Polícias Militares, com seus uniformes, insígnias e viaturas de cores 
características, daí a exclusividade. 
A alteração proposta para o Artigo em questão faz com que o atual § 1º seja inserido no CAPUT do 
artigo e a parte final deste, figure como § 1º, introduzindo no corpo do artigo conceito essencial às 
atividades das Polícias Militares, já que o policiamento ostensivo constitui-se no dia a dia daquelas 
Corporações; por outro lado passa a compor o § 1º aquilo que é acessório, já que espelha condição 
transitória, configurada numa eventual mobilização das Polícias Militares.  
Parecer:   
   A emenda dá nova redação ao art. 254, referente às atribuições das Polícias Militares e Corpos de 
Bombeiros.  
É nosso entendimento tratar-se de matéria de Lei Ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:18816 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dê-se a seguinte redação ao § 3o. do art. 254 do Projeto de Constituição:  
"§ 3o.- Os municípios poderão criar serviços de prevenção e combate a incêndio e Guardas  
Municipais, sob supervisão e organização dos Corpos de Bombeiros e Polícias Militares,  
respectivamente, na forma que a lei estabelecer". 
Justificativa 
Os municípios têm o direito de criar serviços de combate a incêndio e uma guarda dos próprios 
municipais. Porém é preciso que haja limites, caso contrário as guardas se transformariam em 
“polícias municipais”, sob o comando do Prefeito, quebrando o princípio de que a segurança pública é 
competência dos Estados membros da União. 
A supervisão e organização das guardas evidentemente deve caber às Polícias Militares, uma vez 
que os serviços daqueles têm afinidade com os destas, devido aos uniformes e às atitudes ostensivas 
de vigilância. 
Acrescente-se também que o nº V do Art. 252 previu a existência das Guardas Municipais, mas não 
há qualquer dispositivo de que dê um mínimo de regulamentação, como ocorre aos demais números. 
A proposta acima dá-lhe parâmetros importantes sem aumentar a quantidade de artigos da nossa já 
extensa Constituição.  
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação do § 3o. do artigo 254, que trata das Guardas Municipais e Corpos 
de Bombeiros.  
Entendemos que o assunto é matéria de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:18846 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 254  
Suprima-se do art. 254 do texto do Projeto as denominações... e investiduras militares ........ 
Justificativa 
A supressão das denominações “e investiduras / militares” do Art. 254 do Projeto vem de encontro a 
uma aspiração de segmentos da corporações de policiais militares que, passarão assim a 
desenvolver suas atividades e funções voltadas exclusivamente para a segurança pública, 
proporcionando aos seus membro também o exercício efetivo de projetos comunitários, cuja 
integração é fundamental para a ordem pública.  
Parecer:   
   A emenda propõe suprimir expressão contida no art. 254, que tratar das corporações militares.  
Entendemos ser a matéria objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:18908 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dê-se ao inciso III do artigo 253 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 253. ..................................  
III: exercer a polícia marítima, aérea e de fronteira." 
Justificativa 
O intuito da emenda, como se pode perceber, é o de eliminar a atividade de polícia de minas da 
atribuição da Polícia Federal. 
Com efeito, tal atividade policial é tipicamente da atribuição das polícias estaduais, não se incluindo 
dentre as tradicionais tarefas delegadas à Polícia Federal. Veja-se, a propósito, que o art. 8º, inciso 
VIII da Constituição atual só concede como atribuição deste órgão “executar os serviços de polícia 
marítima, aérea e de fronteiras.” 
Em razão disso se vem propor a presente emenda supressiva, com a intenção de fazer o dispositivo 
do Projeto retornar ao seu âmbito já tradicional na área Constitucional, afastando a inovação 
pretendida, para a qual não se vislumbra qualquer justificativa.  
Parecer:   
   A emenda modifica o item III do art. 253, retirando a atividade de polícia de minas da atribuição da 
Polícia Federal.  
Entendemos ser a matéria objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:18941 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 253, INCISO III  
Acrescente-se ao inciso III, do artigo 253:  
"além de, nas rodovias, portos e ferrovias federais, a parte referente a crimes contra a vida  
e o patrimônio." 
Justificativa 
É evidente que, no texto do projeto, ficou faltando ajustar a competência da Polícia Federal, que vai 
atuar no setor marítimo, aéreo e de fronteira, com o setor Marítimo, Rodoviário e Ferroviário, onde se 
passam nossas ações.  
Parecer:   
   Improcedente.  
O ajustamento proposto encontrará mais adequado tratamento na legislação ordinária, prevista no 
parágrafo único do art. 253, do Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:18949 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
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Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: 255, Parágrafo único:  
Substitua-se o Parágrafo único, pela seguinte redação:  
Os Estados os Municípios, os Territórios e o Distrito Federal ampliarão a sua rede de  
Delegacias Especiais para a Mulher, que deverão ter, prioritariamente, como titulares e pessoal  
especializados, Delegados e policiais femininas. 
Justificativa 
O sucesso alcançado até hoje com a implantação de Delegacias Especiais para a Mulher, com 
titulares Delegados do sexo feminino e com corpo policial feminino, especializado, merece ser 
consagrado no texto constitucional, como uma das importantes conquistas sociais e jurídicas, da 
mulher brasileira. 
Parecer:   
   A emenda propõe dar nova redação ao parágrafo único do art. 255.  
Trata-se de matéria de lei ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:19123 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 254 pelo seguinte:  
Art. 254 - "As Polícias Militares, organizadas pelos Estados, com base nos princípios  
da hierarquia e da disciplina, são organizações de natureza policial submetidas à autoridade civil e  
destinadas à manutenção da ordem, através do policiamento ostensivo e repressivo. Os crimes  
cometidos por seus integrantes contra a população civil serão processados e julgados pela Justiça  
Comum. As penas de mais de dois anos que lhes forem impostas importam na perda da patente e do  
respectivo soldo e vantagens." 
Justificativa 
Em outra emenda, apresentamos proposta de declarar que a Justiça Militar é privativa das Forças 
Armadas. Não tem sentido que crimes cometidos por policiais-militares contra civis sejam julgados a 
não ser pela Justiça Comum. A regra da impunidade conta com milhares de exemplos em todo o 
país, depois que as Polícias Militares foram submetidas à organização de disciplina próprias das 
Forças Armadas. 
Parecer:   
   A matéria cuida de lei ordinária. O texto constitucional elaborando posiciona as Polícias Militares 
como órgãos integrantes da Segurança Pública.  
A norma infraconstitucional regulará o assunto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:19495 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o item V do art. 252 
Justificativa 
Não nos parece prudente a criação de Grandes Municipais. 
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A proliferação de Guardas Municipais sem uma prévia definição de suas funções e limites poderá 
constituir um foco de perturbação da ordem pública pelos conflitos que a sua má utilização 
provocaria. As pequenas comunidades se autopoliciam e a institucionalização de Guardas Municipais 
com a impossibilidade de remoção ou afastamento da autoridade desavinda pode ser fonte de 
inquietação que se deve evitar.  
Parecer:   
   A supressão das Guardas Municipais objetivada pela emenda não nos parece oportuna. Com 
efeito, a lei ordinária estabelece as condições para a sua criação, devidamente sopesadas 
as peculiaridades municipais e regionais por elas abrangidas.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:19801 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização:  
Suprima-se o § único do art. 255. 
Justificativa 
A emenda é solicitada pelas seguintes entidades 
 

1) Federação dos Servidores Públicos no Estado de São Paulo. 
2) Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. 
3) Associação dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo, Associação dos Escrivães 

de Polícia do Estado de São Paulo; Associação dos Fotógrafos Técnica Policial; Associação 
dos Carcereiros da Policia Civil do Estado de São Paulo, Associação dos Pesquisadores 
Datiloscópicos e Datiloscopistas policiais do Estado de São Paulo, Associação dos Agentes 
de Telecomunicação do Estado de São Paulo. 
Em sua justificativa, afirmam as entidades “O Caput do artigo em questão é abrangente e 
esgota a matéria. É razoavelmente sintético, como deve ser todo dispositivo constitucional.  
Por outro lado, ao institucionalizar as polícias Federal, Militares, Corpos de Bombeiros e 
Guardas Municipais, a Constituinte não dispensou tratamento especial às respectivas classes 
dirigentes, não se justificando que se faça em relação à Polícia Civil somente. Seria ferir o 
princípio universal da isonomia”  

Parecer:   
   O artigo 255 e seu parágrafo foram suprimidos, por não ser matéria constitucional.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:20111 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda  
O parágrafo único do art. 255 do projeto passa a ter a seguinte redação:  
Parágrafo único - As normas gerais relativas à organização, funcionamento, disciplina e  
carreira da Polícia Civil serão reguladas por lei estadual. 
Justificativa 
A diversidade regional existente no Brasil impõe a permissão para que cada Estado disponha sobre 
sua polícia civil, atendendo às peculiaridades locais.  
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Parecer:   
   " O artigo 255 do Projeto foi suprimido por não ser matéria constitucional.  
Pela Prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:20148 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 255, do projeto de Constituição, a seguinte redação, acrescido de parágrafos.  
Art. 255 - As polícias civis são instituição permanentes, organizadas por lei, dirigidas por  
Delegado de Polícia, ressalvada a competência da União, a proceder à apuração de ilícitos penais, à  
representação criminal e auxiliar a função jurisdicional na aplicação do Direito Penal Comum.  
§ 1o. - Caberá às Instituições exercer os poderes de Polícia Judiciária nos limites de suas  
circunscrições, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito  
Federal, de acordo com as respectivas peculiaridades;  
§ 2o. - A Polícia Civil será de carreira e as suas normas gerais relativas à organização,  
funcionamento, disciplina, deveres e direitos serão reguladas através de Lei, de iniciativa dos  
Governos dos Estados, Territórios e Distrito Federal;  
§ 3o. - A lei especial disporá sobre a carreira de Delegado de Polícia, aberta aos Policiais Civis 
Bacharéis em Direito. 
Justificativa 
Estamos propondo a alteração no Art. 255 do projeto de Constituição, dando nova redação na parte 
que dispõe sobre a carreira de Delegado de Polícia. O policial civil precisa de um alto grau de 
especialização, que só é conseguido através de concursos internos complementado pelo exercício da 
profissão, que conjuga o conhecimento teórico com a experiência prática. 
Assim, como os cargos de direção são privativos de Delegados de Polícia, preenche a melhor 
conveniência para a segurança pública cuidar para que o acesso seja privativo a profissionais dos 
próprios quadros da instituição, mantida a exigência para o acesso ser o policial civil bacharel em 
direito.  
Parecer:   
   O artigo 255 do Projeto foi suprimido, por não ser matéria constitucional.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:20224 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Projeto de Constituição  
Dá ao caput do art. 253 e a seu inciso I a seguinte redação:  
"Art. 253 - A Polícia Federal destina-se a:  
I - apurar os crimes políticos não previstos na lei eleitoral, os delitos contra a ordem sócio-  
política e econômica do Estado, e os praticados em detrimento de bens, serviços e interesses da 
União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações, cuja  
prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, conforme  
o disposto em lei'. 
Justificativa 
A presente Emenda é originária do Conselho Federal da OAB. 
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A emenda inclui, no inciso, referência a crimes políticos, e aos cometidos contra ordem econômica do 
Estado.  
Parecer:   
   O artigo 253 foi suprimido por não se tratar de matéria constitucional.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:20301 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Título VI  
Da defesa do Estado e das Instituições Democráticas  
Capítulo IV  
Da Segurança Pública  
I - Acrescente-se ao Art. 252 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização o  
seguinte Inciso III, renumerando-se o atual e os seguintes:  
Art. 252 - ............................. 
I - Polícia Federal  
II - Polícias Militares  
III -Polícias Rodoviárias Federal e Estaduais  
IV - Corpos de Bombeiros  
V - Polícias Civis  
VI - Guardas Municipais  
II - Acrescente-se ao Projeto o seguinte Art. 255, renumerando-se o atual e seguintes:  
Art. 255 - A União e os Estados poderão organizar, por Lei, Polícias Rodoviárias  
especializadas no policiamento ostensivo e controle das rodovias respectivas, zelando, nas  
respectivas faixas de domínio, pela segurança do tráfego e do trânsito, prevenindo e coibindo  
infrações ou transgressões das Leis, regulamentos e posturas administrativas pertinentes,  
colaborando com as autoridades administrativas e judiciárias no combate ao crime, ao tráfico de  
drogas, à sonegação, ao contrabando e ao descaminho. 
Justificativa 
Esta Emenda visa suprir a omissão do Projeto sobre a organização das Polícias Rodoviárias Federal 
e Estaduais, por entendermos que o grave quadro de violência e acidentes com vítimas fatais, no 
trânsito impõe a ampliação e modernização dos serviços de tais Policiais e não a sua extinção.  
Parecer:   
   A Emenda foi acolhida em parte, em outro dispositivo do Projeto.  
Pela Aprovação Parcial. 
 
   
   EMENDA:20529 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo IV do Título VI  
Da Segurança Pública  
Substitua-se o texto constante do capítulo IV do título VI do Projeto de Constituição do Relator  
Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte redação:  
Título VI  
Capítulo IV  
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Da Segurança Pública  
Art. 108 - A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à sociedade para a  
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos:  
I - Polícia Federal;  
II - Polícias Militares;  
III - Corpos de Bombeiros;  
IV - Polícias Civis;  
V - Guardas Municipais;  
§ 1o. - A Polícia Federal é destinada a:  
I - Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens,  
serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim  
como outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija  
repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;  
II - Prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas afins;  
III - Exercer a política marítima, aérea, fronteira e de minas.  
§ 2o. - As polícias Militares e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, destinadas à preservação da ordem pública, com base na hierarquia, disciplina e  
investidura militares; exercem o poder de polícia de manutenção da ordem pública, inclusive nas  
rodovias federais, sob a autoridade dos Governadores de Estado, dos Territórios e do  
Distrito Federal; São Forças auxiliares do Exército e reserva desta para fins de mobilização.  
§ 3o. - Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de defesa civil, segurança contra incêndios,  
busca e salvamento e perícias de incêndios.  
§ 4o. - As Polícias Civis são instituições permanente, organizadas por lei, dirigidas por  
Delegados de Polícia de carreira, Destinadas, ressalvada a competência da União, a proceder à  
apuração de ilícitos penais, à repressão criminal e auxiliar a função jurisdicional na aplicação do  
Direito Penal comum, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do  
Distrito Federal.  
§ 5o. - As Guardas Municipais serão organizadas pelos municípios, para a prevenção e  
repressão do crime e auxílio social, dando segurança aos moradores de áreas residenciais, às  
escolas, hospitais e obras culturais e assistenciais.  
§ 6o. - O servidor público que, no exercício de suas funções de segurança pública, cometer  
ilícito civil, administrativo ou penal, será destituído de suas funções públicas e, no  
procedimento penal, administrativo ou civil terá sua pena agravada na forma da lei. 
Justificativa 
Ninguém mais consciente que o Relator da Constituição sobre os problemas do Anteprojeto 
apresentado. Diz ele no preâmbulo de seu projeto de Constituição: 
“Tal como a grande maioria dos Senhores Constituintes, também detectei, no Anteprojeto, a par de 
virtudes e inovações elogiáveis, inconsistências, superfetações, desvios, e, acima de tudo, a ausência 
de um fio condutor filosófico.” 
Nesse trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que eles se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria ideológica. 
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho.  
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca-se uma maior síntese, relegando as normas 
programáticas e reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito procura o fio filosófico 
nas raízes tradicionais de nossa Sociedade – a liberdade da pessoas, a democracia, a representação 
do povo pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se 
harmonizam para a construção de um grande país. 
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis mais elevados.  
Parecer:   
   A Emenda de autoria do ilustre constituinte contém excelentes sugestões, bem como está 
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elaborada dentro de perfeita técnica legislativa, todavia somos contrários a proposição por contrariar 
a orientação adotada na comissão de sistematização.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:20711 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   -EMENDA No.  
-POPULAR  
1 - Insere, onde couber, no Capítulo II (Da União), do Título IV (Da Organização do Estado),  
os seguintes dispositivos:  
Art. - Compete à União :  
I - organizar e manter a Polícia Rodoviária Federal."  
2 - Inclui, onde couber, no Capítulo IV (Da Segurança Pública), no Título VI (Da Defesa do  
Estado e das Instituições Democráticas), o texto abaixo:  
"Art. - A Polícia Rodoviária Federal é também um órgão de Segurança Pública .  
Parágrafo único - A Polícia Rodoviária Federal , corporação específica e subordinada ao órgão  
executivo de política de trânsito do Governo Federal, instituída por lei , destina-se ao patrulhamento 
ostensivo das rodovias federais , zelando , nas respectivas faixas de domínio, pela  
segurança do tráfego, do trânsito e dos próprios da União, prevenindo e coibindo infrações ou  
transgressões das leis, regulamentos e posturas administrativas pertinentes, colaborando com as  
autoridades administrativas e judiciárias no combate ao crime, ao tráfico de drogas, à  
sonegação, ao contrabando e ao descaminho." 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Objetiva a emenda introduzir na constituição disposições relativas à organização e à competência 
da Polícia Rodoviária Federal. Em que pese a importância dessa polícia, entendemos que a 
constituição deve dispor princípios gerais sobre a segurança pública. A organização e competência 
de seus órgãos é, obviamente, assunto infraconstitucional que será tratado mais apropriadamente em 
lei. Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:20766 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA No.  
POPULAR  
Modifica o Capítulo IV (Da Segurança Pública), do Título VI (Da Defesa do Estado, e das  
Instituições Democráticas), como se segue:  
"Suprima-se o parágrafo único do Art. 255 do Projeto de Constituição, da Comissão 
de Sistematização." 
Justificativa 
Dispõe o Art. 255 do Projeto de Constituição. 
“Art. 255 – As Policias civis são instituições permanentes, organizadas por lei dirigidas por Delegados 
de Polícias de carreira, destinados, ressalvada a competência da União, a proceder a apuração de 
ilícitos penais, a representação criminal e auxiliar a função jurisdicional na aplicação do Direito Penal 
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Comum, exercendo os poderes de Polícia Judiciária, nos limites de suas circunstancias, sob a 
autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e o Distrito Federal.” 
E seu parágrafo único: 
“Parágrafo único – Lei especial disporá sobre a carreira de Delegado de Polícia, aberta aos bacharéis 
em Direito por meio de consumo público de provas e títulos.” 
O “caput” do artigo em questão é abrangente e esgota a matéria. É razoavelmente sintético, como 
deve ser todo o dispositivo constitucional. 
Por outro lado, ao institucionalizar as policias Federal, Militares, Corpos de Bombeiros e Guardas 
Municipais, a Constituinte não dispensou tratamento especial às suas respectivas classes dirigentes, 
não se justificando que o faça em relação à Polícia Civil somente. Seria Ferir o princípio universal da 
isonomia.  
ENTIDADES RESPONSÁVEIS 
- ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO; 
- ASSOCIAÇÃO DOS PAPILOSCOPISTAS POLICIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
- ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

1. Indefiro a proposta de emenda oferecida, de acordo com as informações da Secretaria. 
2. Dê-se ciência ao interessado. 

Parecer:   
   A emenda propõe a supressão no art. 255 do anteprojeto, o seu parágrafo único.  
É matéria de legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:20767 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CELSO DOURADO (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA No.  
POPULAR  
Inclui, onde couber, no Capítulo IV (Da Segurança Pública), do Título VI (Da Defesa do Estado e das 
Instituições Democráticas) os seguintes artigos:  
"Art. - As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, destinadas à preservação da ordem pública, com base na hierarquia e disciplina, sob  
a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, podendo, em  
caso de estado de sítio ou intervenção federal, ser submetidas ao comando supremo do Presidente 
da República.  
Art. - Lei estadual disporá sobre a criação de Guarda Municipal, nos municípios com mais  
de cem mil habitantes, subordinada ao Prefeito Municipal e om a função de auxiliares das Forças  
Policiais. 
Justificativa 
Os Governos que sucederam o Brasil, a partir do Estado Novo, desfiguraram o papel institucional das 
polícias estaduais, isto é, o de garantir a segurança do cidadão. Em detrimento desta, e em função de 
segurança estatal, as forças policiais foram objeto de militarização incompatível com as suas tarefas, 
em manifesto prejuízo para os seus contingentes funcionais subalternos, bem como para os seus 
contingentes funcionais subalternos, em como para o seu regular desempenho. Perfeita e 
irresponsável relação entre causa e efeito.  
Em tempos de Constituição, almejamos a modernização das instituições nacionais, dentre as quais 
está vinculada a Polícia. É necessário transformar as instituições, corrigindo distorções e ajustando-
as ao estágio democrático das sociedade brasileira. Esta Emenda Popular não tem o propósito de 
“acabar” a Polícia, como afirmam insidiosamente os inimigos das reformas, os reacionários de 
sempre. 
Os cidadãos e entidades que, valendo-se de faculdade conferida pelo Regimento Interno da 
Assembleia Nacional Constituinte conferida esta emenda, mais que um direito subjetivo exercitam o 
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sagrado dever de participação popular em decisões importantes da Nação. Tudo, aliás, se resume no 
editorial “Questão Institucional”, do JORNAL DO BRASIL, de 07/12/86, cuja conclusão é incisiva “A 
sociedade tem todo o direito de esperar da Constituinte uma redefinição competente do sistema 
policial, de modo a restabelecer sua origem civil e reincorporá-lo às funções primárias de segurança 
pública”. 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS 
- ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES LICENCIADOS DA BAHIA 
- ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA 
- SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS NO ESTADO DA BAHIA 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  

1. Indefiro a proposta da emenda oferecida, de acordo com as informações da Secretaria. 
2. Dê-se ciência ao interessado.  

Parecer:   
   A emenda propõe determinar as funções e atribuições das Forças Policiais e Corpos de Bombeiro.  
Entendemos ser a matéria objeto de lei ordinária.  
Pela rejeição. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:20897 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: artigo 194.  
Acrescente-se ao artigo 194 os seguintes inciso e parágrafo:  
"Inciso VI - polícia rodoviária federal;  
Parágrafo 4o. - a organização e o funcionamento da polícia rodoviária federal serão  
regulados por lei complementar." 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia, evitando conflitos de 
jurisdição policial, com abrangência do transporte interestadual e internacional de passageiros e 
cargas e comunicação por radiofonia no interesse da segurança a nível nacional. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:20929 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 194 os seguintes incisos e parágrafos:  
"Art. 194. ..................................  
VI - Polícia Rodoviária Federal.  
§ 4o. A Polícia Rodoviária Federal é subordinada ao Ministério da Justiça." 
Justificativa 
A presente emenda visa à uniformidade de procedimentos, com continuidade para as polícias, poder 
de polícia para perseguição, evitando conflito de jurisdição policial, tendo em vista melhor fiscalização 
de transporte interestadual e internacional de passageiros e cargas. 
A Policia Rodoviária Federal necessita do poder de polícia para cumprir, efetivamente, a sua 
relevante função de fiscal da ordem nas estradas.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:21012 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHICO HUMBERTO (PDT/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se no Projeto de Constituição, um artigo, no Título VI, Capítulo III, "Da Segurança  
Pública" renumerando-se os demais.  
Art. 195. A Polícia Rodoviária Federal, instituída por lei como órgão permanente, estará  
vinculada ao Ministério da Justiça. 
Justificativa 
A transferência da Polícia Rodoviária Federal para o Ministério da justiça, é para fazer com que suas 
atribuições sejam exercidas na sua plenitude como Polícia de Direito.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:21241 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá-se nova redação ao § 1o. do artigo 194.  
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§ 1o. As polícias militares, as polícias civis e os corpos de bombeiros são subordinados aos  
Governos Estaduais, cabendo as guardas municipais a proteção do patrimônio Municipal. 
Justificativa 
O texto como está é limitativo a adaptações das constituições estaduais, na medida que a realidade 
regional (exemplo o interior em Estados de grande extensão territorial, etc...) pode existir o ajuste de 
funções das distintas forças policiais.  
Parecer:   
   A fórmula proposta pela Emenda não se apresenta como aquela que melhor disciplina as funções e 
a subordinação dos órgãos policiais.  
A redação do novo Substitutivo apresentado por este Relator regula de forma mais adequada a 
matéria.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:21323 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Altera a redação dos §§ 2o. e 3o. do Art. 194 do Substitutivo do Relator, suprimindo-se o § 3o.  
e dando a seguinte redação:  
§ 2o. - As atribuições da Polícia Federal serão exercidas sem prejuízo da atuação de outros  
órgãos públicos federais em suas respectivas área de competência é destinada a:  
I - apurar as infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens e  
serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim  
como outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija  
repressão uniforme, bem assim, executar medidas asseguratórias da incolumidade física do  
Presidente da República, de Diplomatas estrangeiros em território nacional, segundo se  
dispuser em lei.  
II - Prevenir e reprimir:  
a) crimes contra a Segurança Nacional e a Ordem Política Social;  
b) crimes contra a Organização do trabalho ou decorrentes de greve;  
c) crimes de tráfego de entorpecentes e de drogas afins;  
d) crimes cometidos a bordo de navio ou aeronave ressalvados os de competência militar;  
e) crimes contra a vida, o patrimônio e as comunidades silvícolas;  
f) crimes contra os abusos que ferem a moral e os bons costumes;  
g) crimes contra servidores federais no exercício de suas funções;  
h) infrações às normas de ingresso ou permanência de estrangeiros;  
i) outras infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou de suas  
entidades autárquicas ou empresas públicas, assim como aqueles cuja prática tenha repercussão  
interestadual e exija repressão.  
III - Coordenar, interligar e centralizar os Servidores de Identificação Criminal;  
IV - Selecionar, formar, treinar, especializar e aperfeiçoar o seu Pessoal Civil, de  
todas as Categorias Funcionais, dadas as suas peculiaridades próprias, obedecendo as orientações  
técnicas do Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil;  
V - Prestar assistência técnica e científica de natureza policial aos Estados, Distrito Federal  
e Território quando solicitado;  
VI - Proceder a investigação de qualquer natureza quando determinado pelo Ministério da  
Justiça. 
Justificativa 
A presente emenda visa melhorar e aperfeiçoar os trabalhos prestados pela Polícia Federal. 
Parecer:   
   Não obstante não tenha o novo Substitutivo aproveitado na íntegra o texto proposto pela Emenda, é 
de ressaltar-se que parcela dele passa a constar do referido documento, por melhor disciplina a 
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matéria.  
Pela aprovação da Emenda na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:21339 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Ao inciso I, do artigo 194, do Projeto, dar a seguinte redação:  
I - polícia federal e polícia rodoviária federal. 
Justificativa 
Ao tratar da Segurança Pública o projeto elenca em cinco itens os órgãos que darão projeção à 
sociedade, indicando no inciso I a polícia federal e não fazendo referência à polícia rodoviária federal. 
Ora, em nosso país uma das corporações que fazem jus à admiração da coletividade é exatamente 
essa organização existente para precipuamente educar o usuário das estradas federais. A ela se 
deve dar toda a força necessária para se investir da potência imprescindível ao bom exercício de sua 
função.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:21528 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 194.  
Acrescente-se ao artigo 194 os seguintes inciso e parágrafo:  
"Inciso VI - polícia rodoviária federal;"  
"Parágrafo 4o. - a organização e o funcionamento da polícia rodoviária federal serão  
regulados por lei complementar." 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
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Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:21535 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALOYSIO CHAVES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 194.  
Acrescente-se ao artigo 194 os seguintes inciso e parágrafo:  
"Inciso VI - polícia rodoviária federal;"  
"Parágrafo 4o. - a organização e o funcionamento da polícia rodoviária federal serão regulados por lei 
complementar." 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
    
EMENDA:21566 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 194.  
Acrescente-se ao artigo 194 os seguintes  
inciso e parágrafo:  
"Inciso VI - polícia rodoviária federal;"  
"Parágrafo 4o. - a organização e o funcionamento da polícia rodoviária federal serão  
regulados por lei complementar." 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
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Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:21577 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o item V do artigo 194 do Projeto. 
Justificativa 
Em discutível inovação, o Projeto está criando a figura das Guardas Municipais, dando-lhe o status 
constitucional ao lado da Polícia Federal, das Polícias Militares, do Corpo de Bombeiros e das 
Polícias Civis. Trata-se de uma precipitação: em todo o País, as Guardas Municipais não passam de 
uma polêmica experiência, com resultados duvidosos na maioria das localidades. Mais conveniente, 
portanto, é deixar o texto Constitucional preservado e, em consequência, delegar praticamente aos 
Municípios que, a seu juízo e com base em suas circunstâncias, definam-se sobre a criação ou não 
das Guardas Municipais. 
Parecer:   
   A proposição aprimora o texto ao excluir as Guardas Municipais do elenco dos órgãos de 
Segurança Pública.  
As funções das referidas Guardas são mais restritas.  
Pela aprovação da Emenda. 
 
   
   EMENDA:21591 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 194  
Ao capítulo III, da Segurança Pública, Artigo  
194, inclua-se, logo após o inciso I, renumerando-se os demais, o inciso II, com a seguinte redação:  
II - Polícia Rodoviária federal. 
Justificativa 
Não se pode esquecer que no gênero “Segurança Pública”, inclusive se a espécie “Polícia Rodoviária 
Federal”, à qual compete zelar pelas faixas de domínio das rodovias federais, fazer o patrulhamento 
ostensivo destas mesmas rodovias, zelar pela segurança do tráfego, do trânsito e prevenindo e 
coibindo as transgressões das leis, regulamentos e posturas administrativas pertinentes, colaborando 
com as autoridades administrativas e judiciárias no combate ao crime, ao tráfico de drogas, à 
sonegação, ao contrabando e ao descaminho. 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
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a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:21655 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dá-se ao Capítulo III do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Capítulo III  
Da Segurança Pública  
Art. 194 - A manutenção da ordem pública, a proteção da incolumidade das pessoas e do  
patrimônio é dever do Sistema de Segurança, subordinado ao Poder Executivo, sendo realizado  
através dos seguintes órgãos:  
I - Polícia Federal;  
II - Polícias Civis;  
III - Polícias Militares;  
IV - Corpos de Bombeiros Militares;  
V - Guardas Municipais;  
§ 1o. - As Polícias Militares, destinadas ao policiamento ostensivo, as Polícias Civis,  
dirigidas por Delegado de Polícia de Carreira e destinadas à apuração das infrações penais, e os  
Corpos de Bombeiros Militares são subordinados aos Governos Estaduais.  
§ 2o. - A lei estabelecerá a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela  
Segurança Pública.  
§ 3o. - Os Municípios poderão criar e manter a Guarda Municipal, sob orientação da Polícia Civil. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:21842 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 194  
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Inclua-se no substitutivo:  
O seguinte parágrafo ao art. 194:  
§ 4o - As polícias civis são instituições permanentes, organizadas por lei, dirigidas por  
delegados de polícia de carreira, destinadas, ressalvada a competência da União, a proceder a  
apuração de ilícitos penais, à repressão criminal e auxiliar a função jurisdicional na aplicação do  
direito penal comum, exercendo às funções de polícia judiciária, nos limites de suas  
circunscrições sob a autoridade dos governadores. 
Justificativa 
O papel das polícias civis precisa ser bem estabelecida bem assim a esfera de competência em que 
devem atuar.  
Parecer:   
   Resulta dispensável a exaustiva e minuciosa disciplinação da organização e funções das polícias 
civis no texto constitucional.  
À legislação ordinária cabe dispor sobre a matéria.  
Entretanto deve-se reconhecer que alguns aspectos da proposição devem ser acolhidos e integrar o 
texto do novo Substitutivo deste Relator.  
Pela aprovação na forma do citado documento. 
 
   
   EMENDA:21957 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: artigo 194.  
Acrescente-se ao Art. 194 os seguintes inciso e parágrafo:  
Inciso VI - polícia rodoviária federal;  
Parágrafo 4o. - a organização e o funcionamento da polícia rodoviária federal serão regulados por lei 
complementar. 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:21965 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JÚLIO CAMPOS (PFL/MT) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 194.  
Ao Capítulo III, da Segurança Pública, Artigo 194, inclua-se logo após o inciso I, renumerando-se os 
demais, o Inciso II, com a seguinte redação:  
II - Polícia Rodoviária Federal: 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22002 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 194  
Ao Capítulo III, da Segurança Pública, Artigo 194, inclua-se logo após o inciso I, renumerando.se os 
demais, o Inciso II, com a seguinte redação:  
II - Polícia Rodoviária Federal: 
Justificativa 
A intenção é compatibilizar o texto do dispositivo emendado com o do Artigo 31, Inciso XIII do Projeto, 
que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária 
Federal bem como a Polícia Civil, a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e 
dos Territórios. 
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Importante salientar que necessariamente a Consultoria Geral da República emitiu Parecer 
Normativo, porque aprovado pelo Senhor Presidente da República, passando a Polícia Rodoviária 
Federal para o âmbito do Ministério da Justiça (hoje é Órgão do DNER – Ministério dos Transportes).  
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22101 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 194.  
Acrescente-se ao artigo 194 os seguintes inciso e parágrafo:  
"Inciso II - polícia rodoviária federal";  
"Parágrafo 4o. - a organização e o funcionamento da polícia rodoviária federal serão regulados por lei 
complementar." 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22131 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO SOBRINHO (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 194.  
Ao capítulo III, da Segurança Pública, Artigo 194, inclua-se logo após o inciso I, renumerando-se os 
demais, o Inciso II, com a seguinte redação:  
II - Polícia Rodoviária Federal: 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:22174 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Incluir no Artigo 194, um inciso VI e um parágrafo quarto, ficando assim redigido:  
Art. 194 - ..................................  
..................................................  
VI - Polícia Rodoviária Federal.  
..................................................  
§ 4o. - A organização e o funcionamento da Polícia Rodoviária Federal serão regulados por lei. 
Justificativa 
Aproveitar um serviço já instituído e que grandes benefícios está prestando e prestará à coletividade. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22338 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO  
(SUBSTITUTIVO DO RELATOR)  
Altere-se o § 1o. do artigo 194:  
§ 1o. - As polícias militares, destinadas ao policiamento ostensivo, preventivo e repressivo,  
as polícias civis destinadas às ações preventivas de repressão ao crime comum e à apuração das  
infrações penais, e os corpos de bombeiros, são subordinados aos Governos Estaduais, cabendo às  
guardas municipais, sob a autoridade dos respectivos Prefeitos, a proteção ao patrimônio municipal. 
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Justificativa 
O texto do Projeto não define bem as atribuições dos diferentes órgãos de segurança, permitindo 
uma série de conflitos e de omissões. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22477 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CEZAR COELHO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Dê-se ao § 1o. do artigo 194, a seguinte redação:  
Art. 194 - ..................................  
§ 1o. - As Polícias Militares, destinadas ao policiamento ostensivo, as Polícias Civis,  
dirigidas por Delegado de Polícia de carreira e destinadas à apuração das infrações penais, e os  
Corpos de Bombeiros Militares, são subordinados ao Governo Estadual, cabendo às Guardas 
Municipais a proteção do patrimônio municipal. 
Justificativa 
A emenda visa valorizar o trabalho policial civil, procurando, profissionalizando-o, dar-lhe condições 
técnicas mais eficazes.  
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22479 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CEZAR COELHO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Dê-se aos incisos II, III e IV do artigo 194 a seguinte redação:  
Art. 194. ..................................  
I - Polícia Federal;  
II - Polícias Civis;  
III - Polícias Militares;  
IV - Corpos de Bombeiros Militares;  
V - Guardas Municipais; 
Justificativa 
A expressão “Policias Civis”, deve se seguir imediatamente após “Polícia Federal”. Ambas são civis e 
exercem funções de polícia judiciária. A ordem é mais técnica.  
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
A inclusão das Guardas Municipais é inconveniente, pois as suas funções divergem daquelas 
previstas para os órgãos de Segurança.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22613 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
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Texto:   
   Emenda aditiva.  
Incluir no artigo 194, um inciso VI e um parágrafo quarto, ficando assim redigidos:  
Art. 194 - ..................................  
VI - Polícia Rodoviária Federal.  
..................................................  
§ 4o. - A organização e o funcionamento da Policia Rodoviária Federal serão reguladas por Lei. 
Justificativa 
Aproveitar um serviço já instituído e que grandes benefícios está prestando e prestará à coletividade. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22614 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Aditiva.  
Acrescentar ao § 3o., do artigo 288, a expressão "admitidas as exceções previstas 
nesta Constituição", ficando assim redigido:  
Art. 228 - ..................................  
§ 3o. - A lei reprimirá toda e qualquer forma de abuso do poder econômico que tenha por fim  
dominar os mercados nacionais, eliminar a concorrência ou aumentar arbitrariamente os  
lucros, inclusive através de monopólios ou oligopólios, admitidas as exceções prevista nesta  
Constituição. 
Justificativa 
Compatibilizar o texto com outra emenda supressiva, do parágrafo primeiro do Artigo 229. 
Parecer:   
   Aprovada, nos termos do parágrafo 3o. do artigo 194 do 2o. Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:22637 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO REZEK (PMDB/SP) 
Texto:   
   Projeto de Constituição - Substitutivo do Relator  
Emenda Aditiva  
Acrescente-se § 4o. ao art. 194, do Substitutivo, com a seguinte redação:  
"Art. 194 ..................................  
§ 4o. Lei especial disporá sobre a carreira de Delegado de Polícia, acessível aos Bacharéis em  
Direito por meio de concurso público de provas e títulos, assegurando garantias, direitos,  
vencimentos, prerrogativas e vedações conferidas, por esta Constituição, aos membros do Ministério  
Público." 
Justificativa 
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O que a presente Emenda pretende visa  a atender justas e antigas aspirações dos Delegados de 
Polícia.  
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22675 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RODRIGUES PALMA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 194.  
Ao capítulo III, da Segurança Pública, Artigo 194, inclua-se logo após o inciso I,  
renumerando-se os demais, o Inciso II, c com a seguinte redação:  
II - Polícia Rodoviária Federal: 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22722 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 194  
Ao capítulo III, da Segurança Pública, art. 194, inclua-se logo após o inciso I,  
remunerando-se os demais, o inciso II, com a seguinte redação:  
II - Polícia Rodoviária Federal. 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
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Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22785 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ELIAS (PTB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 194.  
Acrescente-se ao artigo 194 os seguinte inciso e parágrafo:  
"Inciso VI - polícia rodoviária federal";  
"Parágrafo 4o. - a organização e o funcionamento da polícia rodoviária federal serão  
regulados por lei complementar". 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22842 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO SALIM CURIATI (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 194.  
Inclua-se como § 4o. do art. 194 o seguinte.  
"As Guardas Municipais são instituições permanentes destinadas à defesa e preservação da  
segurança pública, subordinada administrativamente ao Poder Público Municipal sob orientação da  
Polícia Militar." 
Justificativa 
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Esta emenda vem apenas complementar o art. 252, que no seu inciso V, o eminente relator Bernardo 
Cabral institucionalizou constitucionalmente as Guardas Municipais. 
Resta-nos apenas estabelecer competências das Guardas Municipais, assim como foi feito em 
relação à Polícia Federal, Polícias Militares, Corpo de Bombeiros e Polícias Civis. 
Temos recebido inúmeras reinvindicações no sentido de incluir as Guardas Municipais na Nova 
Carta, por Prefeitos pressionados pela enorme onda de criminalidade que se estende por todos os 
Municípios e que se veem compelidos a somar iniciativas no combate aos marginais, preenchendo as 
lacunas existentes na área de segurança.  
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22937 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 194  
Adicione-se ao Art. 194 do Projeto de constituição (Substitutivo do Relator), o § 2o.,  
renumerando-se os demais, que permanecem.  
Art. 194 - .................................... 
§ 2o. - As polícias militares e os corpos de bombeiros militares são considerados forças  
auxiliares, reserva do Exército. 
Justificativa 
A nossa história registra o valiosos serviço que as Polícias Militares prestaram ao Brasil como forças 
auxiliares e reserva do Exército, através de mobilização. 
Sua destinação primeira, orientada para a preservação da ordem pública e sua subordinação aos 
Governos Estaduais são pontos inquestionáveis.  
A condição de forças auxiliares, reserva do Exército, tanto para as PM quanto para os Corpos de 
Bombeiros Militares, não traz no seu bojo uma subordinação, mas, vem a propiciar grandes 
vantagens à imperiosa operacionalidade, quer para a defesa territorial, em caso de guerra externa, 
quer para a manutenção da ordem interna. 
O efetivo total das PM atinge hoje cerca de 300.000 homens. É um efetivo expressivo, comparável ao 
total das forças armadas, não podendo a União se privar da possibilidade de fazer uso desses 
recursos humanos e materiais na eventualidade da ocorrência de grave crise interna ou de guerra 
externa.  
Parecer:   
   A emenda em questão dispõe sobre o artigo 194 do substitutivo, inserido no Capítulo III, que trata 
da Segurança Pública, sua destinação e órgãos que a integram.  
Inúmeras modificações sobre a Segurança Pública, desde a sua elaboração na Subcomissão 
Temática até ao texto contido no Substitutivo, demonstram a importância suscitada pelo tema, por 
parte dos Senhores Constituintes.  
Não é pois sem razão, que as numerosas emendas dispõem sobre a palpitante questão.  
Analisadas com o maior critério, verificamos que as emendas Nos. ES34743-8, ES21655 e  
ES29608-6 trouxeram valiosa colaboração ao relator. Com efeito, inspirados parcialmente nelas e no 
variado conteúdo das demais, oferecemos o texto substitutivo, onde pontifica o conceito de 
Segurança Pública, como dever do Estado, e direito e responsabilidade de todos.  
Opinamos, assim, pelo aproveitamento parcial. 
 
   
   EMENDA:23236 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: Artigo 194  
Ao Capítulo III; da Segurança Pública, Artigo 194, inclua-se logo após o inciso I, renumerando-se os 
demais, o Inciso II, com a seguinte redação:  
II - Polícia Rodoviária Federal: 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23257 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 194.  
Ao Capítulo III, da Segurança Pública, Art. 194, inclua-se logo após o Inciso I, renumerando-  
se os demais, o Inciso II, com a seguinte redação:  
II - Polícia Rodoviária Federal: 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:23275 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se § 4o. ao Art. 194 do Substitutivo com a seguinte redação:  
"§ 4o. - As polícias civis são instituições permanentes, organizadas segundo se dispuser em  
lei, dirigidas por delegado de polícia, destinadas, com ressalva da competência da União  
Federal, a proceder à apuração de ilícitos penais, à repressão criminal e a auxiliar a função  
jurisdicional na aplicação do Direito Penal comum.  
Caberá às Instituições exercer os poderes de Polícia Judiciária nos limites de suas  
circunscrições, sob a autoridade suprema dos Governadores de Estado, dos Territórios e do  
Distrito Federal, observadas as respectivas peculiaridades. A Polícia Civil será de carreira e  
as suas normas gerais relativas à organização, funcionamento, disciplina, deveres e direitos  
serão regulados por meio de lei de iniciativa exclusiva dos Governadores de Estado, dos  
Territórios e do Distrito Federal". 
Justificativa 
O Instituto de Ascenção à categoria de Delegado de Polícia constitui conquista de que a Classe 
Policial não pode abrir mão, por corresponder, em diferentes períodos da História da Polícia Civil do 
Estado do Rio de Janeiro, a passagem de integrantes de outras categorias policiais à de Delegado, 
representando, portanto, ponderável parcela de seu contingente, entre os quais estão integrantes de 
indiscutível mérito e de reconhecido sentido profissional. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23307 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se um parágrafo ao art. 194, do Substitutivo.  
Assim, fica acrescido o art. 194, com um parágrafo 4o.  
"§ 4o. - O Funcionário Policial será Aposentado:  
a) voluntariamente, com proventos integrais, após vinte e cinco anos de serviço, no exercício  
do cargo de natureza estritamente policial:  
b) voluntariamente, com proventos integrais, após trinta anos de serviço, desde que conte, pelo  
menos vinte anos de exercício no cargo de natureza estritamente policial;  
c) compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, aos sessenta e  
cinco anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados. 
Justificativa 
A presente EMENDA aditiva, tem por finalidade restaurar o direito que o funcionário policial fazia jus 
até o advento do sistema autoritário, que cassou esse benefício. 
Ressalte-se, por oportuno, que o servidor policial tem sido um abnegado no seu mister diário, pois, 
além de pessimamente mal remunerado, trabalha diuturnamente arriscando a sua própria vida em 
prol da paz e da tranquilidade da família brasileira.  
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Veja-se: enquanto muitos dormem sossegadamente, muitos desses bravos servidores estão nos 
morros, nas favelas, em todos os recantos onde exija a presença da POLÍCIA, procurando manter a 
ordem e a paz pública. Se compararmos com a vida do Magistério que tem o privilégio de aposentar-
se aos vinte e cinco anos, esse nada fica a dever, pelo contrário, trabalha conforme ficou registrado 
acima, noites seguidas em benefício da segurança da coletividade. 
O policial exerce uma tarefa ingrata, incompreendida, sem que haja reconhecimento dessa salutar 
missão, que muitas vezes tem acarretado a estafa, o desequilíbrio emocional, levando até por vezes 
o POLICIAL ao desespero máximo, pois tem sido público e notórios fatos dessa natureza envolvendo, 
enlutando a família policial. 
De sorte que, o ilustre Relator do SUBSTITUTIVO haverá de fazer justiça àqueles que vivem no 
anonimato prestado relevantes serviços à causa pública. 
Conclui o signatário, que a LEI COMPLEMENTAR nº 51, de 20.12.85, cuida também desse tipo de 
aposentadoria.  
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23318 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMILCAR MOREIRA (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado - Artigo 194 - Da  
Segurança Pública - do Capítulo III.  
Acrescente-se ao artigo 194 o seguinte inciso:  
- Polícia Rodoviária Federal. 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23336 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: artigo 194.  
Acrescente-se ao artigo 194 os seguintes inciso e parágrafo:  
"Inciso II - Polícia Rodoviária Federal";  
"Parágrafo 4o. - a organização e o funcionamento da polícia rodoviária federal serão  
regulados por lei complementar". 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23344 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: artigo 194.  
Ao capítulo III, da Segurança Pública,  
Artigo 194, inclua-se logo após o inciso I, remunerando-se os demais, o Inciso II, com a seguinte 
redação:  
II - Polícia Rodoviária Federal: 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23455 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 248  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 194.  
Acrescente-se ao artigo 194 os seguintes inciso e parágrafo:  
"Inciso VI - polícia rodoviária federal;"  
"Parágrafo 4o. - a organização e o funcionamento da polícia rodoviária federal serão  
regulados por lei complementar." 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com o do artigo 
31, inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a polícia federal e a 
polícia rodoviária federal bem como a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do 
Distrito Federal e dos Territórios. 
Incluída pois, na competência da União a organização e manutenção da polícia rodoviária federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23457 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ELIEL RODRIGUES (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 194  
Acrescente-se ao Art. 194, do Projeto de Constituição (Substitutivo do Relator), mais o  
inciso VI, com a seguinte redação:  
Art. 194 - ..............................  
I - ..........................................  
VI - Polícia Rodoviária Federal. 
Justificativa 
A Polícia Rodoviária Federal, corporação específica e subordinada ao órgão executivo de política de 
trânsito do Governo Federal, instituída por lei, destina-se ao patrulhamento ostensivo das rodovias 
federais, zelando, nas respectivas faixas de domínio, pala segurança do tráfego, do trânsito e dos 
próprios da União, prevenindo e coibindo infrações ou transgressões das leis, regulamentares e 
posturas administrativas e judiciárias no combate ao crime, ao tráfico de drogas, à sonegação, ao 
contrabando e ao descaminho. 
Visa-se, portanto, com a presente Emenda, garantir a uniformidade de procedimento com 
continuidade do poder de polícia para a persecução, evitando conflitos de jurisdição policial, tendo em 
vista, inclusive, o transporte interestadual e internacional de passageiros e cargas, com a mantença 
da comunicação por radiofonia, como é do interesse da Segurança a nível nacional.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 249  

 

rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23514 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 194, § 1o.  
O parágrafo 1o. do artigo 194 do Substitutivo passa a ter a seguinte redação:  
Art. 194 - ................................. 
§ 1o. - As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, destinadas à preservação da ordem pública, com base na hierarquia, disciplina e  
investidura militares; exercem o poder de polícia de manutenção da ordem pública, inclusive nas  
rodovias e ferrovias federais, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do  
Distrito Federal; são forças auxiliares do Exército e reserva deste para fins de mobilização. 
Justificativa 
Não sendo as Polícias Militares reservas do Exército, haverá necessidade de aumento de efetivo da 
Força Terrestre, provocando a criação de uma Guarda-Territorial de dimensões bem maiores do que 
as atuais, com elevados ônus para o orçamento da União.  
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23613 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOUREMBERG NUNES ROCHA (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: art. 194  
Ao Capítulo III, da Segurança Pública,  
Artigo 194, inclua-se logo após o inciso I, renumerando-se os demais, o inciso II, com a seguinte 
redação:  
"II - Polícia Rodoviária Federal;" 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
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As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23703 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALARICO ABIB (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 194.  
Ao Capítulo III, da Segurança Pública, Artigo  
194, inclua-se logo após o inciso I, renumerando-se os demais, o inciso II, com a seguinte redação:  
II - Polícia Rodoviária Federal: 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23710 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 194 do Projeto de  
Constituição da Comissão de Sistematização, dois parágrafos com as seguintes redações:  
§... - As Polícias Civis, dirigidas por Delegados de Polícia de carreira, são destinadas,  
ressalvada a competência da União, a proceder, privativamente, à apuração de infrações penais, à  
repressão criminal, exercendo os poderes de polícia judiciária a administrativa.  
§... - Lei complementar estabelecerá normas gerais sobre a organização estrutural e funcional,  
bem como sobre os deveres, direitos e garantias das Polícias Civis. 
Justificativa 
A emenda proposta justifica-se inicialmente, por conter dispositivos com a mesma essência e ideia 
central de outros acolhidos e integrantes da proposta constante do Relatório da Comissão de 
Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições, consagradas no Anteprojeto e Projeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização (arts. 260 e 255, respectivamente) e que, 
inexplicavelmente, foram excluídos do último substitutivo apresentado.  
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De outra parte todos sabem e a sociedade reclama da necessidade de prover às Policias Civis dos 
instrumentos legais necessários à sua institucionalização, objetivando a regionalização, o 
reposicionamento, a sistematização da segurança pública, adequando os organismos policiais civis, e 
os aparelhando para o combate à crescente criminalidade.  
A definição precisa de sua competência e atribuições, assim como proporcionar, por lei 
complementar, o disciplinamento, a uniformização estrutural e de procedimentos, ensejará às Polícias 
Civis brasileiras um desempenho eficiente e compatível aos anseios se segurança da Nação.  
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23711 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   Suprimir do § 1o. do Art. 194, do Projeto de Constituição, o período: "as polícias civis,  
destinadas a apuração das infrações penais". 
Justificativa 
A supressão é proposta em razão de emenda apresentada dando a nova redação às atribuições das 
Polícias Civis.  
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23773 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Propõe-se nova redação ao § 1o. do Art. 194 do Projeto de Constituição:  
"§ 1o. As polícias militares, exercendo o poder de polícia de manutenção da ordem pública,  
as polícias civis, apurando as infrações penais comuns, e os corpos de bombeiros militares são  
subordinados aos Governos Estaduais, cabendo às guardas municipais a proteção do patrimônio  
municipal". 
Justificativa 
A alteração proposta objetiva substituir a expressão “policiamento ostensivo” por “exercendo o poder 
de polícia de manutenção da ordem pública”, adaptando-se à moderna doutrina do Direito 
Administrativo da ordem pública. 
Guarda-se, ainda, com o texto proposto, coerência com a evolução dos textos da Subcomissão e 
Comissão Temática respectiva. 
Na verdade a expressão “policiamento ostensivo” que consta do Projeto é simples meio de atuação 
da Policia Militar na proteção ao cidadão e à comunidade. Como polícia de manutenção de ordem 
pública, a Polícia Militar pode desenvolver uma série de outras atividades, como na “defesa civil”, 
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destinadas à assistência e socorro comunitário. O “policiamento ostensivo” seria simples faceta de 
sua atuação como “polícia de segurança pública”. 
Da própria lavra do insigne mestre Prof. Hely Lopes Meirelles: 
“.... a missão primordial das polícias militares é a manutenção da ordem pública em policiamento 
ostensivo que, com presença como força de dissuasão, previne ou reprime movimentos 
perturbadores da tranquilidade pública.” (In Direito Administrativo da ordem pública, obra coletiva Ed. 
Forense, Rio, 1986) 
Em conclusão, a inserção, no texto, da expressão “polícia de manutenção da ordem pública” 
possibilitaria ajustar a linha do projeto à ideia de dicotomia da organização policial (Polícia Militar e 
Polícia Civil – está destinada à investigação do crime e identificação do(s) autor(es) em cumprimento 
aos artigos 4 e 23 do CPP) bem como adequar a redação à moderna doutrina hoje existente. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24054 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Propõe-se nova redação ao § 1o. do Art. 194 do Projeto de Constituição:  
§ 1o. - As polícias militares, exercendo o poder de polícia de manutenção da ordem pública,  
as polícias civis, apurando as infrações penais comuns, e os corpos de bombeiros militares são  
subordinados aos Governos Estaduais, cabendo às guardas municipais a proteção do patrimônio  
municipal. 
Justificativa 
A alteração proposta objetiva substituir a expressão “policiamento ostensivo” por “exercendo o poder 
de polícia de manutenção da ordem pública”, adaptando-se à moderna doutrina do Direito 
Administrativo da ordem pública. 
Guarda-se, ainda, com o texto proposto, coerência com a evolução dos textos da Subcomissão e 
Comissão Temática respectiva. 
Na verdade a expressão “policiamento ostensivo” que consta do Projeto é simples meio de atuação 
da Policia Militar na proteção ao cidadão e à comunidade. Como polícia de manutenção de ordem 
pública, a Polícia Militar pode desenvolver uma série de outras atividades, como na “defesa civil”, 
destinadas à assistência e socorro comunitário. O “policiamento ostensivo” seria simples faceta de 
sua atuação como “polícia de segurança pública”. 
Da própria lavra do insigne mestre Prof. Hely Lopes Meirelles: 
“.... a missão primordial das polícias militares é a manutenção da ordem pública em policiamento 
ostensivo que, com presença como força de dissuasão, previne ou reprime movimentos 
perturbadores da tranquilidade pública.” (In Direito Administrativo da ordem pública, obra coletiva Ed. 
Forense, Rio, 1986) 
Em conclusão, a inserção, no texto, da expressão “polícia de manutenção da ordem pública” 
possibilitaria ajustar a linha do projeto à ideia de dicotomia da organização policial (Polícia Militar e 
Polícia Civil – está destinada à investigação do crime e identificação do(s) autor(es) em cumprimento 
aos artigos 4 e 23 do CPP) bem como adequar a redação à moderna doutrina hoje existente. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:24136 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GANDI JAMIL (PFL/MS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 194, no Capítulo III, que trata da Segurança Pública, o inciso II,  
renumerando-se os demais e o parágrafo 4o.:  
"Inciso II - Polícia Rodoviária Federal; e  
§ 4o. a organização e o funcionamento da Polícia Rodoviária Federal serão regulados por lei  
complementar." 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do Projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24209 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao artigo 194 do Projeto de Constituição - Substitutivo do Relator -  
Acrescente-se ao artigo 194 os seguintes inciso e parágrafo:  
"Inciso VI - Polícia Rodoviária Federal.  
"§ 4o. - a organização e o funcionamento da Polícia Rodoviária Federal serão regulados por 
lei complementar". 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
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Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24215 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda: Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 194.  
Ao capítulo III, da Segurança Pública, Artigo 194, inclua-se logo após o inciso I,  
renumerando-se os demais, o Inciso II, com a seguinte redação:  
II - Polícia Rodoviária Federal; 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24267 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: VI do Substitutivo do Relator  
O Título VI do Substitutivo do Relator passa a ter a seguinte redação:  
"Título VI  
[...] 
Capítulo VI  
Da Segurança Pública  
Art. 139. A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade, para  
preservação da ordem e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através da Polícia Federal, 
da Polícia Rodoviária Federal, das Polícias Militares, dos Corpos de Bombeiros, das Polícias  
Civis e das Guardas Municipais.  
§ 1o. A Polícia Federal, órgão permanente instituído por lei, é destinada a:  
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens,  
serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim  
como outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija  
repressão uniforme, nos termos da lei;  
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II - prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas afins;  
III - exercer a Polícia Marítima, aérea, de fronteiras e minas;  
IV - exercer a Polícia Judiciária da União.  
§ 2o. As normas gerais relativas à organização, funcionamento disciplina, deveres,  
direitos e prerrogativas da Polícia Federal, serão reguladas através de lei complementar, de  
iniciativa do Presidente da República, denominada Lei Orgânica da Polícia Federal.  
§ 3o. A Polícia Rodoviária Federal é instituição de caráter permanente destinada a  
guarda e a manutenção da ordem pública nas rodovias federais, onde exerce poder de polícia,  
atuando em conjunto com a Polícia Federal para os casos previstos nos itens I e II do artigo  
anterior, terá sua Lei Orgânica, de iniciativa do Presidente da República, aprovada pelo Congresso  
Nacional, dentro de um ano.  
§ 4o. As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, destinadas à preservação da ordem pública, com base na hierarquia, disciplina e  
investidura militares; exercem o poder de polícia de manutenção da ordem pública, sob a autoridade  
dos Governadores dos Estados; são forças auxiliares do Exército, e reserva deste para fins  
de mobilização.  
§ 5o. As atividades de policiamento ostensivo, nos Estados, Distrito Federal e  
Territórios, cumpre exclusivamente às Polícias Militares, podendo os Municípios criar serviços de  
prevenção e combate a incêndios, sob a supervisão e organização dos Corpos de bombeiros, aos 
quais competem as ações de defesa civil, segurança contra incêndio, busca, salvamento e perícias 
de incêndio.  
§ 6o. As Polícias Civis são instituições permanentes, organizadas por lei, dirigidas por  
Delegados de Polícia de Carreira, destinadas a proceder à apuração de ilícitos penais, à  
repressão criminal e a auxiliar a função jurisdicional da aplicação do Direito Penal comum  
exercendo os poderes de Polícia Judiciária, nos limites de usa circunscrições, sob a autoridade  
dos governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal.  
§ 7o. Lei especial disporá sobre a carreira de Delegado de Polícia, aberta aos bacharéis em  
Direito, mediante concurso de provas e títulos.  
§ 8o. Aplicam-se, à Polícia Civil do Distrito Federal as normas gerais relativas à disciplina,  
deveres, direitos e prerrogativas da Polícia Federal. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   De autoria do Constituinte Siqueira Campos, a presente Emenda trata da Defesa do Estado e das 
Instituições Democráticas, inscrevendo-se, pois, no Título VI do Substitutivo.  
A inexistência de um texto justificativo impediu examinar a real dimensão da Emenda, pelo 
entendimento direto das intenções do autor. De um modo geral, o Deputado Siqueira 
Campos acompanhou de perto o texto que lhe serviu de base, inovando em alguns aspectos. O 
primeiro deles foi o de o Presidente da República nos casos de decretação do estado de defesa ou 
do estado de sítio. Acatada a sugestão, acreditamos cessarem em grande parte as atribuições do 
Conselho de Defesa Nacional, o que não nos parece de todo lógico. A proposta contida no parágrafo 
8º está intrinsecamente contida no parágrafo 1o.do artigo 182 do Substitutivo. Não acreditamos que 
caiba apenas a uma Comissão do Congresso Nacional fiscalizar a execução das medidas, mas a 
todos seus membros julgamos desnecessária a explicação no texto constitucional do enunciado no 
parágrafo 10 do art.13. Quanto à destinação das Forças Armadas, não há modificação do texto do 
Substitutivo. No que diz respeito à Segurança Pública, a enumeração das competências dos órgãos e 
instituições a ela destinados não são pertinentes ao texto  
constitucional. Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:24363 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO AUGUSTO (PTB/RJ) 
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Texto:   
   Dê-se ao Parágrafo 1o. do Art. 194 a redação seguinte:  
Art. 194 ............................ 
§ 1o. - As polícias militares, destinadas ao policiamento ostensivo, as polícias civis,  
destinadas à apuração das infrações penais, e os corpos de bombeiros militares são subordinados 
aos Governos Estaduais, cabendo às guardas municipais a proteção do patrimônio Municipal, sob a  
supervisão das Polícias Militares. 
Justificativa 
A fiscalização das Guardas Municipais por parte do Estado é necessária, pois do contrário haveria o 
risco da formação de milícias municipais, dotadas de armamento, veículos e uniformes, sem maiores 
controles do poder executivo como um todo. Atribuir à Polícia Militar, em seus respectivos Estados, o 
exercício da fiscalização por sua condição técnica e de aparelhamento, sem dúvida é a melhor 
contribuição a fim de que haja igualmente um efetivo controle e interativa ação que, igualmente, 
minimizará a alocação de recursos financeiros.  
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24371 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO AUGUSTO (PTB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 194 o seguinte parágrafo:  
Art. 194 ........................................  
§ 4o. As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares, instituições permanentes e  
regulares, são forças auxiliares do Exército e reserva deste para fins de mobilização, cabendo  
ainda às Polícias militares da supervisão das Guardas Municipais. 
Justificativa 
As polícias Militares e os corpos de Bombeiros Militares são instituições de tradição, criadas há mais 
de um século e meio. Convém, por isso, garantir com a adição da expressão “permanentes” a 
continuidade dessas corporações que prestaram e prestam imprescindíveis serviços à comunidade. 
O termo “regulares” preserva a estrutura daquelas corporações, conservando-se as disciplina e 
hierarquia nos moldes militares, porém em consonância com a lei, daí porque se entender a 
necessidade de às polícias militares ser atribuída a responsabilidade para – igualmente – 
supervisionar as Guardas Municipais onde existirem ou vierem a ser criadas. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24567 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
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Dispositivo emendado: Artigo 194.  
Ao capítulo III, da Segurança Pública, Artigo 194, inclua-se logo após o inciso I, renumerando-se os 
demais, o Inciso II, com a seguinte redação:  
II - Polícia Rodoviária Federal: 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24615 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 194, § 1o. pelo seguinte:  
§ 1o. As Polícias Militares, organizadas pelos Estados, com base nos princípios da  
hierarquia e da disciplina, são organizações de natureza policial submetidas à autoridade civil e  
destinadas à manutenção da ordem, através do policiamento ostensivo e repressivo. Os crimes  
cometidos por seus integrantes contra população civil serão processados e julgados peça Justiça  
Comum. As penas de mais de dois anos que lhes forem impostas importam na perda da patente e 
do respectivo soldo e vantagens." 
Justificativa 
Em outra emenda, apresentamos proposta de declarar que a Justiça Militar é privativa das Forças 
Armadas. Não tem sentido que crimes cometidos por policiais-militares contra civis sejam julgados a 
não ser pela Justiça Comum. A regra da impunidade conta com milhares de exemplos em todo o 
País, depois que as Polícias Militares foram submetidas à organização e disciplina próprias das 
Forças Armadas. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:24798 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
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Dispositivo Emendado: Art. 194  
Acrescente-se ao artigo 194 os seguintes inciso e parágrafo, renumerando-se o atual inciso  
II e seguintes:  
"Inciso II - Polícia Rodoviária Federal;"  
"parágrafo 4o. - A organização e o funcionamento da polícia rodoviária federal serão regulados por  
lei complementar:" 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar e texto do dispositivo emendado com o do artigo 
31, inciso XIII do projeto; que determina que compete à União organizar e manter a polícia federal e a 
polícia rodoviária federal bem como a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do 
Distrito Federal e dos Territórios. 
Incluída pois, na competência da União a organização e manutenção da polícia rodoviária, necessário 
se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25068 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Na forma do § 2o. do art. 26 do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte,  
apresentamos Emenda Aditiva ao art. 194, do Projeto de Constituição/Substitutivo do Relator,  
para que seja acrescido mais um item ao mesmo, e ficando assim redigido:  
"Art. 194 - (mesmo "caput")  
I - polícia federal;  
II - Polícia rodoviária federal, subordinada ao Ministério da Justiça;  
III - polícias militares,  
IV - corpos de bombeiros militares;  
V - polícias civis;  
VI - guardas municipais.  
§ 1o. - (Igual ao texto original)  
§ 2o. - (Idem)  
§ 3o. - (Idem)  
§ 4o. À polícia rodoviária federal garante-se uniformidade de procedimento, com continuidade de  
exercício do poder de polícia para perseguição a transgressores, tendo em vista transportes  
interestadual e internacional de passageiros e cargas.  
§ 5o. - Às polícias civis garante-se ao exclusividade de apuração de ilícitos penais,  
repressão criminal e serviço de polícia administrativa, salvo as hipóteses de exceção  
previstas nesta Constituição. 
Justificativa 
A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, aprovando proposição dos Deputados Jarvis Gaidzinski 
e Leodegar Tiscoski, manifesta integral apoio e solidariedade à proposição das associações 
estaduais da Polícia Rodoviária Federal, entidades de classe e federações, no sentido de incluir na 
nova Carta Magna a emenda que vincula polícia rodoviária federal ao Ministério da Justiça, 
garantindo uniformidade de procedimentos com continuidade do poder de polícia para perseguição, 
evitando conflito de jurisdição policial, tendo em vista transporte interestadual e internacional de 
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passageiros e cargas, e mantendo comunicação por radiofonia com interesse para a segurança a 
nível nacional. 
Quanto à Polícia Civil que tenha sua existência reconhecida pela Constituição, e que caiba a ela, com 
exclusividade, a apuração de ilícitos penais, a repressão criminal e o serviço de polícia administrativa.  
Por outro lado, a Instituição vê com grande preocupação os avanços inseridos no capítulo do 
Ministério Público, pelos Constituintes, no que diz respeito à interferência na Polícia Civil. Se 
aprovado como está hoje, a Polícia civil perderá suas prerrogativas e ficará praticamente atrelada ao 
Ministério Público. Alertamos para o perigo da aprovação integral daquele capítulo, que visa 
transformar o Ministério Público no quarto poder deste País.  
É a JUSTIFICATIVA. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25129 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIONÍSIO HAGE (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: artigo 194.  
Ao capítulo III, da Segurança Pública, artigo 194, inclua-se logo após o inciso I,  
renumerando-se os demais, o inciso II, com a seguinte redação:  
II - Polícia Rodoviária Federal: 
Justificativa 
A Presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com o do artigo 
31, Inciso XIII do Projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal  e dos Territórios. 
Incluída pois, na competência da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25305 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERICO PEGORARO (PMDB/RS) 
Texto:   
   DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES  
DEMOCRATICAS  
CAPITULO III - DA SEGURANÇA PUBLICA  
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ACRESCENTE-SE AO ARTIGO 194 OS SEGUINTES  
INCISO E PARAGRAFO:  
INCISO VI - Polícia rodoviária federal;"  
"Paragrafo 4o. - a organização e o funcionamento da polícia rodoviário federal serão  
regulados por lei complementar." 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25506 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CEZAR COELHO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao § 3o. do art. 194, a seguinte redação:  
§ 3o. - As normas gerais relativas à organização, funcionamento, disciplina, deveres,  
direitos e prerrogativas das Polícias Federal e Civis dos Estados, Distrito Federal e dos  
Territórios serão reguladas através de lei. 
Justificativa 
Os policiais civis no Brasil são regidos por legislação específica denominada de “Estatuto do Policial”, 
cujo nome jurídico peculiar fixa os direitos, deveres e vantagens, sob a égide da hierarquia e a 
disciplina. 
Impõe-se modificação apresentada para estender aos demais policiais civis do Brasil o dispositivo 
colocado no Projeto do Relator apenas para os policiais federais. 
Saliente-se, por oportuno, que o regime jurídico único para todos os servidores civis da União, dos 
Estados e do Distrito Federal (art. 63, inciso III do Projeto de Constituição) será inequivocamente 
incompatível com o exercício da atividade policial.  
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25566 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
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Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do artigo 194 a seguinte redação:  
Art. 194 ....................................  
§ 3o. As normas gerais relativas à organização, funcionamento, disciplina, deveres,  
direitos e prerrogativas da polícia federal e das polícias civis serão estabelecidas em lei  
complementar, da inciativa do Presidente da República. 
Justificativa 
Dada a significação das segurança pública para o bem-estar da população e o caráter nacional que a 
criminalidade vem assumindo, convém que sejam, a respeito dos organismos policiais, estabelecidos 
regras uniformes, possíveis apenas através de um estatuto aplicável a todos eles, como forma de 
evitar que, em alguma unidade federativa, as instituições de repressão criminal careçam das 
garantias necessárias à realização de sua importante missão. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25567 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado:  
Ao § 2o. do artigo 194, suprimido de consequência o inciso VI do artigo 60, a seguinte redação.  
Art. 194. .............................  
É da competência da Polícia Federal prevenir e reprimir o contrabando e o descaminho, o tráfico  
ilícito de armas, entorpecentes e drogas afins 
Justificativa 
A disposição  a ser suprimida, de caráter permanente, estaria deslocada no Título das Disposições 
Transitórias e é certamente restritiva da atividade do órgão por excelência incumbido da prevenção e 
repressão criminal. 
Trata-se de velha questão entre a Polícia Federal e a Receita, que não deve ser resolvida em 
desaproveito do órgão policial, sobretudo em disposições de natureza transitória do texto 
constitucional.   
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25569 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do artigo 194 a seguinte redação:  
Art. 194. ..................................  
§ 1o. As Polícias Militares, destinadas ao policiamento ostensivo, as Polícias Civis,  
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dirigidas por Delegado de Polícia de carreira e destinadas à apuração das infrações penais, e os  
Corpos de Bombeiros Militares, são subordinados ao Governo Estadual, cabendo às Guardas 
Municipais a proteção do patrimônio municipal. 
Justificativa 
A Emenda visa valorizar o trabalho policial civil, procurando dar-lhe condições técnicas mais eficazes 
pela profissionalização.  
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25573 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 194.  
Dê-se aos incisos do artigo 194 a seguinte ordem:  
Art. 194. ..................................  
I - Polícia Federal;  
II - Polícias Civis;  
III - Polícias Militares;  
IV - Corpos de Bombeiros Militares;  
V - Guardas Municipais. 
Justificativa 
A expressão “Polícias Civis” deve seguir imediatamente após “Polícia Federal”. Ambas são civis e 
exercem funções de polícia judiciária. A ordem proposta parece mais técnica.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25613 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 194.  
Acrescente-se ao artigo 194 os seguintes inciso e parágrafo:  
"Inciso II - polícia rodoviária federal;"  
"Parágrafo 4o. - a organização e o funcionamento da polícia rodoviária federal serão  
regulados por lei complementar." 
Justificativa 
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A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25614 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CELSO DOURADO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Propõe-se a modificação da redação do Inciso II e do parágrafo 1o. do art. 194 do substitutivo  
do Relator que passa a ter a seguinte redação:  
art. 194 - ..................................  
I - ........................................  
II - Polícias Estaduais;  
III - ......................................  
IV - ........................................  
V - ........................................  
§ 1o. - As polícias Estaduais destinadas ao policiamento ostensivo e à apuração das infrações  
penais e os corpos de bombeiros são subordinados aos Governadores dos Estados, cabendo às 
guardas municipais a proteção do Patrimônio Municipal e a função de auxiliares das Polícias 
Estaduais. 
Justificativa 
Não tem sentido que Princípio Constitucional imponha a forma do sistema policial a ser adotado nas 
Unidades Federativas. Tal tarefa competirá às Assembleias Legislativas, valorizando assim o 
Princípio Federativo. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25995 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 194  
Acrescente-se, ao Art. 194 do Substitutivo, mais este item:  
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"Art. 194 - ................................  
..................................................  
I - .............................................. 
II - ............................................ 
III - ........................................... 
IV - ........................................... 
V - ............................................ 
VI - Polícia Rodoviária Federal 
Justificativa 
Pelas peculiaridades de sua atuação, a Policia Rodoviária Federal também deve dispor de poder de 
polícia, integrando-se ao sistema de segurança do Estado na prevenção e repressão ao crime. 
É imperdoável a omissão, notadamente em nossos dias quando os índices de criminalidade são 
alarmantes, não podendo o poder público deixar de utilizar a estrutura de que dispõe a Polícia 
Rodoviária Federal. 
Por sua vez, os integrantes desta são postos em situação de inferioridade quando se defrontam com 
criminosos. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26211 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BRANT (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado  
Acrescente-se ao art. 194 do Projeto de Constituição o parágrafo:  
§ 4o. - As guardas municipais somente poderão ser criadas em municípios com mais de cem mil  
habitantes. 
Justificativa 
A criação de guardas municipais deve ser restringida a municípios de maior porte, pois nas pequenas 
comunidades não há necessidade efetiva de força policial adicional aos recursos policiais estaduais. 
Além disso, nessas comunidades as guardas podem ser instrumento de arbítrio e repressão a serviço 
de grupos políticos, pois são sociedades ainda não suficientemente estruturadas e desenvolvidas.  
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26266 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 265  

 

Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao Art. 194 - Capítulo III - da  
Segurança Pública, mais um inciso: I a V...  
"VI - Polícia Rodoviária Federal. 
Justificativa 
O texto original omitiu, ao que parece, por simples esquecimento, a polícia rodoviária federal, 
entidade que vem prestando através de seus longos anos de existência, relevantes serviços à 
sociedade brasileira. 
   É evidente que ao elaborarmos a nova Carta Magna, estes bravos servidores não podem ficar 
excluídos. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26505 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 194 do substitutivo ao Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 194 - A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à sociedade para a  
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, do território e das  
riquezas nacionais, através dos seguintes órgãos:  
I - Polícia Federal;  
II - Polícias Militares;  
III - Corpo de Bombeiros;  
IV - Polícia Civil;  
V - Guardas Municipais." 
Justificativa: 
   O Estado deve também garantir a integridade do território e das riquezas nacionais, garantida sob 
todos os aspectos, assegurando, assim, a todos a paz e a tranquilidade. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Não nos parece que devam os Guardas Municipais integrar o rol das corporações que constituam o 
sistema de Segurança Pública, face ás funções atribuídas aquele órgão.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:26507 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo 4o. ao Art. 194 do substitutivo ao Projeto de Constituição:  
"As Polícias Civis são instituições permanentes, organizadas por lei, dirigidas por  
Delegados de Polícia ou servidores de carreira, graduados em nível superior, destinadas,  
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ressalvada a competência da União, a proceder à apuração de ilícitos penais, à repressão criminal  
e auxiliar a função jurisdicional na aplicação do Direito Penal comum, exercendo os poderes de  
Polícia Judiciária, nos limites de suas circunscrições, sob a autoridade dos Governadores  
dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal." 
Justificativa: 
   Esta redação proporcionará a outros servidores competentes, o direito de dirigirem as Polícias 
Civis, não restringindo a função somente aos Delegados de Polícia, uma vez que o texto da nova 
Carta Magna, pelo seu “art. 63, preceitua que o servidor público desempenhará função social 
relevante e os cargos e empregos públicos são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em Lei.”  
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26708 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   EMENDA MODIFCATIVA  
Dê-se ao § 3o. do artigo 194 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"§ 3o. - As normas gerais relativas à organização, funcionamento, deveres, direitos e  
prerrogativas da polícia federal serão reguladas através de lei complementar, de iniciativa do  
Presidente da República, denominada Lei Orgânica da Polícia Federal, aplicável no que couber, às  
polícias civis do Distrito Federal e dos Territórios". 
Justificativa: 
   Conforme dispõe o artigo 31, inciso XIII do Substitutivo do Relator Bernardo Cabral, é competência 
da União organizar e manter a Polícia Federal e as polícias civis do Distrito Federal e dos Territórios, 
razão pela qual não se compreende a razão da discriminação em relação à polícia civil. 
   As carreiras policiais FEDERAL e CIVIL do DF e dos TERRITÓRIOS são idênticas, de acordo com 
os Decretos-leis nº 2.251, de 26.02.85, e nº 2.266, de 13.03.85, e a Lei nº 7.54, de 05.12.86. 
   Ademais, o Estatuto do Policial – Lei nº 4.878, de 03.12.65, é o mesmo, destinado à polícia federal 
e polícia civil do DF, vinculação histórica que data da criação de ambos os órgãos, motivo pelo qual, 
desde então, a legislação funcional que se destina à polícia federal é aplicável, mutatis mutandi, à 
polícia civil do DF. 
   Ressalta-se que a Constituição deve traçar normas gerais, princípios a serem observados durante a 
elaboração das leis ordinárias. Sendo unidades organizadas e mantidas pela União, é inconcebível 
que venham a receber tratamento diferenciado, quando ambas as instituições têm atribuições, risco 
de vida, características do trabalho, carga horária, regime disciplinar idênticos, diferenciados, apenas 
na competência em razão da matéria. 
   Finalmente, Senhor Relator, a modificação ora proposta concilia a matéria aprovada na Comissão 
Temática, constante do artigo 256 do 1º Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a 
saber: 
   “Art. 256 Aplicam-se à polícia civil do Distrito Federal as normas gerais relativas à disciplinas, 
deveres e prerrogativas da Polícia Federal.” 
   Tal dispositivo foi suprimido nesta fase, sendo medida das mais justas conciliar o mérito dessa 
norma aprovada na Comissão Temática, na forma proposta nesta emenda. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:26947 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo emendado: Artigo 194  
- Acrescente-se ao artigo 194 os seguintes inciso e parágrafo, renumerando-se o atual Inciso II e 
seguintes.  
Inciso II - polícia rodoviária federal;  
Parágrafo 4o. - a organização e o funcionamento da polícia rodoviária federal serão  
regulados por lei complementar. 
Justificativa: 
   A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:27015 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Adicione-se ao artigo 194 § 4o. com a seguinte redação:  
"§ 4o. - incumbe às Guardas Municipais colaborar ne preservação da ordem pública, no  
interior do município." 
Justificativa: 
   É preciso constar do texto constitucional a definição das atribuições das Guardas Municipais. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:27028 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substituir o texto do § 2o. do artigo 194 do Projeto de Constituição pela seguinte redação:  
Art. 194 - ............................. 
§ 2o. - A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente é destinada a:  
a - exercer com exclusividade a polícia judiciária da União;  
b - apurar infrações penais contra a ordem pública e social ou em detrimento de bens,  
serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresa públicas, assim  
como outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija  
repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;  
c - prevenir e reprimir, em todo o território nacional, o tráfico de entorpecentes e drogas  
afins e o contrabando e descaminho;  
d - exercer a polícia marítima, aérea e de fronteiras. 
Justificativa: 
   Indiscutivelmente a polícia federal representa o único obstáculo ao triunfo do crime organizado no 
Brasil. 
   Organizações criminosas, milionárias e poderosas, estruturam-se como verdadeiras empresas, com 
ramos no contrabando, tráfico de entorpecentes, crimes de “colarinho branco”, etc, atuando em todo o 
território nacional e no exterior, exigindo para seu combate uma polícia bem estruturada e com 
competência para agir em todo o território brasileiro, mantendo intercâmbio com outras polícias do 
mundo. 
   Pela seleção rigorosa de seus membros, aprovados em concursos públicos em que buscam 
homens e mulheres aptos intelectualmente, física e psicologicamente a serem os melhores policiais 
brasileiros, a Polícia Federal goza da confiança e respeito da sociedade. 
   Assim, é de suma importância que sua competência constitucional seja mantida na Carta Magna, 
definindo-lhes as atribuições, evitando-se a impunidade e o crescimento do Crime Organizado.  
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:27279 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 194  
Ao capítulo III, da Segurança Pública, Artigo 194, inclua-se logo após o inciso I, renumerando-  
se os demais, o Inciso II, com a seguinte redação:  
II - Polícia Rodoviária Federal: 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
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Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:27604 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 194.  
Acrescente-se ao artigo 194 os seguintes inciso e parágrafo:  
"Inciso II - polícia rodoviária federal;"  
"Parágrafo 4o. - a organização e o funcionamento da polícia rodoviária federal serão regulados por lei 
complementar." 
Justificativa: 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:27737 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: art. 194, I do substitutivo  
Acresça-se ao Inciso I, do Art. 194, após, "polícia federal": e Polícia Rodoviária Federal",  
ficando assim redigido:  
"Art. 194 - ........................... 
I - Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal." 
Justificativa: 
   A emenda avisa adequar o dispositivo emendado com a redação do art. 31, XIII, visto que a polícia 
federal rodoviária foi institucionalizada. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
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As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:27785 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 194  
Ao Capítulo III, da Segurança Pública, Artigo 194, inclua-se logo após o inciso I, renumerando-  
se os demais, o Inciso II, com a seguinte redação:  
II - Polícia Rodoviária Federal: 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28038 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MILTON REIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Propõe-se a seguinte redação ao § 1o. do art. 194 do Projeto de Constituição:  
"§ 1o. - As polícias militares, exercendo o poder de polícia de manutenção da ordem pública,  
as polícias civis, apurando as infrações penais comuns, e os corpos de bombeiros militares são  
subordinados aos Governos Estaduais, cabendo às guardas municipais a proteção do patrimônio  
municipal." 
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Justificativa: 
  A substituição da expressão “policiamento ostensivo” por uma expressão mais técnica e abrangente 
é o objetivo da presente emenda. 
   Na verdade a “polícia de manutenção da ordem pública” tem a seu cargo uma série de atividades 
na proteção, defesas, assistência e socorro do cidadão e da comunidade. 
   Desta forma “policiamento ostensivo” é simples meio pelo qual a polícia de manutenção da ordem 
pública exerce suas atividades. 
   Com a nova redação haverá, então, ajustamento do texto à moderna visão da policiologia. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28075 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY JÚNIOR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o item IV do art. 194 e a expressão "... cabendo às guardas municipais a  
proteção do patrimônio Municipal." 
Justificativa: 
   A autorização constitucional para a instituição de guardas municipais pode levar certos Municípios a 
formarem verdadeiras forças paramilitares, capazes de por em risco a própria ordem e hierarquia que 
devem nortear as corporações policiais com funções tradicionais em nosso País. 
   O exemplo de certas guardas organizadas por Municípios não tem sido muito feliz. 
   Melhor nos parece deixar as milícias já existentes a guarda do patrimônio público municipal. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28225 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substituir o texto do § 2º do Artigo 194 do Projeto de Constituição pela seguinte redação:  
Artigo 194 - .............................. 
§ 2o. - A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, é destinada a:  
a - exercer com exclusividade a polícia judiciária da União;  
b - apurar infrações penais contra a ordem pública e social ou em detrimento de bens,  
serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim  
como outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija  
repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;  
c - prevenir e reprimir, em todo o território nacional, o tráfico de entorpecentes e drogas  
afins e o contrabando e descaminho;  
d - exercer a polícia marítima, aérea e de fronteiras. 
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Justificativa: 
   Indiscutivelmente a polícia federal representa o único obstáculo ao triunfo do crime organizado no 
Brasil. 
   Organizações criminosas, milionárias e poderosas, estruturam-se como verdadeiras empresas, com 
ramos no contrabando, tráfico de entorpecentes, crimes de “colarinho branco”, etc, atuando em todo o 
território nacional e no exterior, exigindo para seu combate uma polícia bem estruturada e com 
competência para agir em todo o território brasileiro, mantendo intercâmbio com outras polícias do 
mundo. 
   Pela seleção rigorosa de seus membros, aprovados em concursos públicos em que buscam 
homens e mulheres aptos intelectualmente, física e psicologicamente a serem os melhores policiais 
brasileiros, a Polícia Federal goza da confiança e respeito da sociedade. 
   Assim, é de suma importância que sua competência constitucional seja mantida na Carta Magna, 
definindo lhes as atribuições, evitando-se a impunidade e o crescimento do Crime Organizado.  
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:28350 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprime o inciso V, altera a redação do §  
1o., inclui novo parágrafo e renumera os demais,  
no art. 194 do Substitutivo do Relator.  
Art. 194 - A Segurança Pública...  
I - polícia federal  
II - polícias militares  
III - corpos de bombeiros militares  
IV - polícias civis  
§ 1o. - As polícias militares, destinadas ao policiamento ostensivo, as polícias civis,  
destinadas à apuração das infrações penais, e os corpos de bombeiros militares são subordinados 
aos governos estaduais.  
§ 2o. - Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção das  
instalações e dos serviços municipais.  
§ 3o. - As atribuições da polícia federal ...  
§ 4o. - As normas relativas a ... 
Justificativa: 
   As guardas municipais não devem dispor de competência a área da segurança pública, reservando-
se sua destinação a proteger os prédios da administração municipal bem como a assegurar o 
adequado ordenamento dos usuários e dos fluxos de pessoas no interior das repartições públicas, 
garantindo o bom funcionamento dos serviços municipais. 
   Da maneira como está redigindo o texto do Substitutivo, a missão dessas guardas extrapola os 
limites de sua real destinação pois, no patrimônio municipal – expressão usada pelo Eminente Relator 
– incluem-se, além das edificações que abrigam as repartições públicas do Município, bens de uso 
comum do povo tais como praças, arrumamentos e logradouros, cuja proteção e ordem, exceto no 
que concerne à zeladoria, é competência dos organismos tradicionais de Segurança Pública dos 
estados-membros.    
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
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abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28353 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se § 4o. ao artigo 194, com a seguinte redação:  
§ 4o. - O controle externo da atividade policial será exercido pelo Poder Judiciário e o Ministério 
Público. 
Justificativa: 
   O controle externo está presente em diversos dispositivos do Substitutivo, seguindo uma tendência 
que se manifestou desde as Subcomissões e Comissões Temáticas, fixando-se como uma regra de 
inquestionável conteúdo democrático. 
   Assim é que se conceberam mecanismos de controle externo sobre todo o aparelho de Estado, 
incluídos aí o Poder Judiciário e o Ministério Público. 
   Nada mais natural que os controladores da atividade policial sejam aquelas instituições. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28399 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   PROJETO DE CONSTITUIÇÃO - SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
EMENDA MODIFICATIVA  
Altera a redação do § 1o. do art. 194 e, em consequência, acrescenta item IV ao art. 212, com  
a seguinte redação:  
"Art. 194 - ............................. 
§ 1o. - As polícias militares, com a função de força dissuasória, as polícias civis,  
destinadas ao policiamento ostensivo e preventivo e a apuração das infrações penais, e os corpos de  
bombeiros militares são subordinados aos Governos Estaduais, cabendo às guardas municipais a  
proteção do patrimônio Municipal, policiamento de trânsito e aplicação de multas de trânsito".  
"Art. 212 - .............................. 
IV - o produto da arrecadação de multas de trânsito em seu território". 
Justificativa: 
   Preocupa-nos a definição das atribuições das polícias e das guardas municipais, parecendo-nos 
mais coerente que uma sociedade civil tenha a policiá-la uma polícia civil, podendo as polícias 
militares agir como força dissuasória e em certos momentos de forma supletiva da polícia civil. 
   Isto não significa um desprestígio das políticas militares, mas a definição de funções mais 
adequadas e coerentes das suas verdadeiras atribuições. 
   Quanto às Guardas Municipais, é evidente a necessidade de estender suas funções ao 
policiamento de trânsito e aplicação de multas de trânsito, considerando-se ser atividade de peculiar 
interesse do Município e da comunidade, que arca com todas as despesas com as sinalizações 
horizontal, vertical e semafórica e conservação das vias públicas em seu território. 
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Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no testo do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28561 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao Capítulo IV do Título IV um novo artigo, assim redigido:  
"Art. - Incumbe às Guardas Municipais colaborar na preservação da ordem pública, no  
território do município." 
Justificativa: 
   Deve constar do texto constitucional a definição das atribuições Guardas Municipais. 
Parecer:   
   A Emenda propõe regular atribuições das Guardas Municipais.  
Entendemos que o Art. 194, item V, do Substitutivo já define de forma mais abrangente o assunto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28641 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao inciso IV, do artigo 194, do capítulo III, do título VI, do presente Projeto de  
Constituição, as alíneas "a" e "b", com a seguinte redação:  
Art. 194 - ..................................... 
I - ....................................... 
II - ..................................... 
III - .................................... 
IV - .................................... 
a) compõem a Polícia Civil; Delegado de Polícia, Peritos Criminais e Médicos Legistas.  
b) Lei complementar Estadual, disporá sobre a organização, funcionamento, disciplina, deveres,  
direitos e prerrogativas da Polícia Civil, assim como a carreira dos Delegados de Polícia, Peritos  
Criminais e Médicos Legistas. 
Justificativa: 
   Considerando que a Polícia Civil, à título de Nível Superior, é composta de delegados, peritos 
criminais e médicos legais, não seria justo que ficasse como representante único da Polícia Civil, o 
delegado de polícia, sem que fosse incluído em quadro de carreira, as demais categorias de Nível 
Superior, como as já citadas, daí o valor  desta emenda, que fará justiça dentro do espírito da 
Constituinte em propiciar a participação de todos, sem os traumas da discriminação. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:28671 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVAS:  
a) - acrescente-se, após o inciso XX do artigo 32 do Projeto de Constituição, o seguinte  
inciso:  
... - competência da polícia rodoviária federal;  
b) - Acrescente-se ao artigo 194, o inciso  
II, com a seguinte redação, passando o II a III, e assim sucessivamente:  
"art. 194 - A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade para a  
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos:  
I - polícia Federal;  
II - polícia rodoviária federal;  
III - polícias militares;  
IV - corpos de bombeiros militares;  
V - policiais civis;  
VI - guardas municipais." 
Justificativa: 
   Através de emenda a essa douta Comissão de Sistematização, foi a “polícia rodoviária federal” 
incluída no inciso XIII do artigo 31 deste Projeto de Constituição – Substitutivo do Relator. 
   Entretanto, tal não ocorreu com a Emenda 1p16998-4, cujo texto insistimos neste instante tão 
importante da Assembleia Nacional Constituinte. 
   A não inclusão da Polícia Rodoviária Federal nas Seções pleiteadas, colide inclusive com Parecer 
Favorável da Consultoria Geral da República, que transcrevemos para embasamento desta emenda, 
após exaustivos estudos promovidos pela Comissão instituída pela Portaria MJ nº 474/86, com 
objetivo de estudar a transferência da Polícia Rodoviária Federal para o âmbito do Ministério da 
Justiça: 
   “Brasília, 17 de fevereiro de 1986 
    De acordo. 
    Em 18.02.86 
    As. José Sarney” 
    Senhor Presidente: 
   A Polícia Rodoviária Federal está sob a jurisdição do Ministério dos Transportes e, assim, cuida das 
questões de tráfego nas rodovias federais, sem definições maiores sobre sua participação, a não ser 
eventual, no combate ao crime. 
   Pelas rodovias, no entanto, realizam-se tráfico de drogas, fogem sequestradores, assaltantes, 
transitam meliantes de todos os tipos, principalmente contrabandistas. Centenas de caminhoneiros 
têm sido assaltados e cargas preciosas têm sido roubadas em volume estarrecedor. 
   Sem dúvida que o interesse público reclama aplicação preventiva e repressiva da Lei de maneira 
mais abrangente e eficaz nas rodovias em geral, inclusive nas rodovias em geral, inclusive nas 
federais. 
   Para isto a Polícia Rodoviária Federal, sem prejuízo de suas funções típicas ligadas ao transportes, 
poderá ser integrada à direção da polícia Federal, passando para a área de competência do 
Ministério da Justiça. 
   Esta simples operação de comando possibilitará o treinamento dos rodoviários no combate e 
prevenção do crime, reforço de pessoal especializado, maior rapidez nas comunicações urgentes, 
execução de planos integrados na defesa da segurança pública nas estradas e maior harmonia na 
superior execução da lei em defesa da ordem. 
   Por estar a sugestão entre as atribuições do Consultor Geral da República (Decreto nº 91 656, de 
17 de setembro de 1985, art-4º, nº V), vimos submete-la à apreciação de V. Exª e, se aprovada, 
solicito autorização para coordenar as providências necessárias entre os Senhores Ministro da 
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Justiça e dos Transportes, após o que, e ouvindo-se o Senhor Ministro Chefe da Casa Civil, 
preparemos os atos que a tornarão efetiva. 
                                                                                                  Respeitosamente 
                                                                                                  As. José Saulo Ramos 
                                                                                                  Consultor Geral da República” 
Nada mais enfático de que a decisão já tomada pelo Presidente da República que autorizou o 
Consultor-Geral da República a coordenar as providências necessárias para tornar efetivas as 
atribuições e competências da Polícia Rodoviária Federal. 
   Há que se atribuir um lapso a não inclusão dos textos constantes  das  emendas ora propostas, 
merecendo seja corrigido, pois a classe acaba da defender a emenda popular nos termos da 
Resolução desta Assembleia Nacional 
Constituinte. 
   Acreditamos que basta esperar, pois é certo o parecer favorável a este pleito.     
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28710 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O § 3o. do Artigo 194 do Substitutivo passa a ter a seguinte redação:  
§ 3o. - As normas gerais relativas à organização, funcionamento, deveres, direitos e  
prerrogativas da polícia federal serão reguladas através de lei complementar, de iniciativa do  
Presidente da república, denominada Lei Orgânica da Polícia Federal, aplicável, no que couber, às  
policias civis do Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa: 
   A redação atual do substitutivo é discriminatória e estabelece privilégio exclusivo para a Polícia 
Federal. 
   As polícias federal e civil do DF e Territórios são organizadas e mantidas pela União, têm 
atribuições profissionais idênticas, mesmo Estatuto Policial (Lei nº 4 878/65 e Decreto nº 59 310/66), 
diferenciando-se, apenas, no que tange à competência em razão de uma exercer a Polícia Judiciária 
Federal (o DFF) e as Polícias Civis, em suas respectivas jurisdições, estão incumbidas do exercício 
da Polícia Judiciária local. 
   De resto, até mesmo as Carreiras estão estruturadas identicamente, conforme dispõem os 
Decretos-Leis números 2251, de 26.02.85, 2.266, de 13.03.85 e Lei nº 7. 548, de 05.12.86. 
   Por questão de justiça, à Polícia Civil do DF já havia sido reconhecida a aplicabilidade dos 
princípios gerais de ordem disciplinar, dos deveres, direitos e prerrogativas da Polícia Federal, 
conforme o Artigo 256 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, norma suprimida 
sem a análise do seu mérito, ao que parece, porquanto bastaria a modificação do texto, ora proposta, 
para satisfazer o princípio da isonomia máxima em se tratando de órgãos tão iguais, mantidos e 
organizados pela União. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28865 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 194  
Seja incluída a Polícia Rodoviária Federal dentre os órgãos responsáveis pela segurança  
pública e dada ao parágrafo 3o. do Art. 194 e seguinte redação:  
Art. 194 ....................................  
VI - Polícia Rodoviária Federal  
............................................  
§ 3o. - As normas gerais relativos à organização, funcionamento, disciplina, deveres, diretos e  
prerrogativas da Polícia Federal e da Polícia Federal serão reguladas através de lei  
complementar, de iniciativa do Presidente da República. 
Justificação: 
   A Polícia Rodoviária Federal é uma realidade que não pode ser esquecida no momento em que se 
elabora a nova Constituição, especialmente considerando a relevância dos serviços que presta à 
segurança pública, hoje uma das principais reivindicações do povo brasileiro. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:29022 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 194  
Seja incluído no Art. 194 o seguinte parágrafo:  
§ - Os postos e graduações, com as prerrogativas, direitos e deveres a eles  
inerentes, são assegurados em toda sua plenitude aos oficiais e praças da ativa, da reserva ou  
reformados, das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, Territórios e do  
Distrito Federal. 
Justificativa: 
   A segurança pública é hoje uma das principais reivindicações da sociedade, mormente nos grandes 
centros urbanos. 
   Aos profissionais da segurança pública, há de ser dada a necessária garantia e a tranquilidade para 
o exercício de atribuições que exigem não só o preparo profissional, mas também psicológico, em 
face das tensões a que são submetidos. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:29099 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o item V do art. 194 
Justificativa: 
   Não nos parece prudente a criação de Guardas Municipais. A proliferação de Guardas Municipais 
sem uma prévia definição de suas funções e limites poderá construir um foco de perturbação da 
ordem pública pelos conflitos que a sua má utilização provocaria. As pequenas comunidades se 
autopoliciam e a institucionalização de Guardas Municipais com a impossibilidade de remoção ou 
afastamento da autoridade desavinda pode ser fonte de inquietação que se deve evitar. 
Parecer:   
   A proposição aprimora o texto ao excluir as Guardas Municipais do elenco dos órgãos de 
Segurança Pública.  
As funções das referidas Guardas são mais restritas.  
Pela aprovação da Emenda. 
 
   
   EMENDA:29407 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 194.  
Ao Capítulo III, da Segurança Pública, Artigo  
194, inclua-se logo após o inciso I, renumerando-se os demais, o inciso II, com a  
seguinte redação.  
II - Polícia Rodoviária Federal: 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:29436 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   FERNANDO VELASCO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Inclua-se, no artigo 194, logo após o inciso I, renumerando-se os demais, o inciso II, com a  
seguinte redação:  
II - Polícia Rodoviária Federal. 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do Substitutivo ao Projeto de Constituição do Relator da Comissão de Sistematização, 
que determina ser da competência da União organizar e manter a Polícia Federal e a Polícia 
Rodoviária Federal, bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do 
Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que a mesma 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:29444 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo emendado: Artigo 194.  
Ao capítulo III, da Segurança Pública, Artigo 194, inclua-se logo após o inciso I, renumerando-se os 
demais, o Inciso II, com a seguinte redação:  
II - Polícia Rodoviária Federal: 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:29499 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO ROCHA (PFL/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao Art. 194 do Projeto de Constituição, o seguinte referente às Polícias  
Militares e Corpos de Bombeiros:  
"Parágrafo 4o. - As Polícias Militares e Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e  
regulares, destinados à preservação da ordem pública, com base na hierarquia, disciplina e  
investidura militares; exercem o poder de polícia de manutenção da ordem pública, inclusive nas  
rodovias e ferrovias federais, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do  
Distrito Federal, cabendo às Polícias Militares, com exclusividade, as atividades de 
policiamento ostensivo.  
Parágrafo 5o. - As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros são forças auxiliares do Exército e 
reserva deste para fins de mobilização". 
Justificativa: 
   O “policiamento ostensivo” como o próprio nome diz, é aquele que é visto, que é notado. É 
atividade historicamente típica das Polícias Militares, com seus uniformes, insígnias e viaturas de 
cores características, daí a exclusividade. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:29546 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENEDICTO MONTEIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 194.  
Ao Capítulo III, da Segurança Pública, Artigo 194, inclua-se logo após o inciso I, renumerando-se os 
demais, o inciso II, com a seguinte redação:  
II - Polícia Rodoviária Federal: 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:29608 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DEL BOSCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substituir o texto do § 2o. do artigo 194 do Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização, pela seguinte redação:  
§ 2o. - A Polícia Federal instituída por lei como órgão permanente é destinada a:  
a) - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens,  
serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como 
outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão 
uniforme, segundo se dispuser em lei;  
b) - prevenir e reprimir, em todo o território nacional, o tráfico de entorpecentes e drogas  
afins e o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da atuação de outros órgãos públicos federais 
em suas respectivas áreas de competência;  
c) - exercer a polícia marítima, área e de fronteira;  
d) - exercer com exclusividade a Polícia Judiciária da União. 
Justificativa: 
    O principal óbice ao crescimento do crime organizado tem sido a Polícia Federal que, contando em 
seus quadros com profissionais altamente qualificados para a investigação policial, elabora inquéritos 
policiais ricos em provas materiais, levando os criminosos à barra dos tribunais. 
   Como último recurso de defesa, brilhantes advogados, regiamente remunerados, tem arguido 
conflitos de competência, procurando afastar a Polícia Federal das investigações. 
   Assim, em defesa da Sociedade brasileira, mister se faz que fique explícita, evitando-se possíveis 
dúvidas que apenas favorecem a ação do crime organizado, cada vez mais florescente no País. 
Parecer:   
   A emenda em questão dispõe sobre o artigo 194 do substitutivo, inserido no Capítulo III, que trata 
da Segurança Pública, sua destinação e órgãos que a integram.  
Inúmeras modificações sobre a Segurança Pública, desde a sua elaboração na Subcomissão 
Temática até ao texto contido no Substitutivo, demonstram a importância suscitada pelo tema, por 
parte dos Senhores Constituintes.  
Não é pois sem razão, que as numerosas emendas dispõem sobre a palpitante questão.  
Analisadas com o maior critério, verificamos que as emendas Nos. ES34743-8, ES21655 e ES29608-
6 trouxeram valiosa colaboração ao relator. Com efeito, inspirados parcialmente nelas e no variado 
conteúdo das demais, oferecemos o texto substitutivo, onde pontifica o conceito de Segurança 
Pública, como dever do Estado, e direito e responsabilidade de todos.  
Opinamos, assim, pelo aproveitamento parcial. 
 
   
   EMENDA:29611 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO NATAL (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 194.  
Acrescente-se ao artigo 194 do Substitutivo do Relator o seguinte parágrafo:  
Art. 194. ...................................  
§ 4o. Os policiais aposentam-se e reformam-se compulsoriamente aos 65 anos de idade,  
voluntariamente após 30 anos de serviço e por invalidez, em todos os casos com proventos  
integrais. 
Justificativa: 
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   Tradicionalmente, há reconhecimento da necessidade da redução do tempo de serviço para a 
aposentadoria dos integrantes das carreiras policiais. Tal fato não constitui um privilégio ou uma 
prerrogativa dessas funções, mas, antes, um imperativo inerente à própria natureza do serviço. 
   A polícia atua permanentemente, exigindo o exercício da atividade em quaisquer horários, sem 
descanso noturno ou semanal, pois a luta incessante contra o crime assim o exige. 
   Trata-se, por fim, de apenas manter uma conquista já consagrada na Lei Complementar nº 51, para 
cuja alteração não haveria razão plausível. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:29696 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   Modifica o § 3o. do artigo 194  
§ 3o. - As normas gerais relativas a organização, funcionamento, disciplina, deveres,  
direitos e prerrogativas da Polícia Federal e Estadual, serão reguladas através de Lei  
Complementar, de iniciativa do Presidente da República e o Governo dos Estados, denominadas  
Leis Orgânicas das Polícias. 
Justificativa: 
   É necessário uma Lei Orgânica para a Polícia Civil, para todas as carreiras funcionais. 
   Portanto, não se justifica somente a exigência de uma Lei Orgânica para a Polícia Federal. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:29697 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescenta ao item IV, do art. 194 o seguinte:  
IV - polícias civis estaduais; 
Justificativa: 
   Por ser a Polícia Civil, de âmbito estadual, nada mais justo, acrescer a sua denominação, a palavra 
estaduais. 
   Estaríamos assim, evitando futuros conflitos de jurisdição e competência. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 283  

 

   
   EMENDA:29698 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao § 1o., do Art. 194, o seguinte item:  
I - As polícias civis são instituições permanentes, organizadas por Lei, dirigidas por  
policiais civis oriundos das carreiras de policiais civis, portadores do diploma de bacharel  
em direito, mediante concurso interno destinadas, ressalvadas a competência da União, a proceder a  
apuração de ilícitos penais, a repressão criminal e auxiliar a função jurisdicional na aplicação do  
direito penal comum, exercendo os poderes da polícia judiciária repressivamente nos limites de  
suas circunscrições, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do  
Distrito Federal. 
  Justificativa: 
   Nada mais justo, premiar os policiais de carreira para dirigir a Polícia. 
   Seria mais econômico para o Estado, o aproveitamento de mão de obra especializada, com salários 
de maior valor e admissão no início de carreira com menor salário para o seu aperfeiçoamento. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:29760 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Incluir no artigo 194, um inciso VI e um parágrafo quarto, ficando assim redigido:  
Artigo 194 - .........................  
VI - Polícia Rodoviária Federal.  
............................ 
§ 4o. - A organização e o funcionamento da Polícia Rodoviária Federal são regulados por lei. 
Justificativa: 
   Aproveitar um serviço já instituído e que grandes benefícios está prestando e prestará à 
coletividade. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:29829 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 284  

 

Autor:   
   EUNICE MICHILES (PFL/AM) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte parágrafo 4o., ao art. 194, do substitutivo ao Projeto de Constituição:  
"Compete à União organizar e manter a Polícia Federal adequadamente preparada com a finalidade  
de prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas afins e qualquer tipo de sequestro." 
Justificativa: 
   Com esta emenda temos por objetivo delegar à Polícia Federal a competência para solucionar, 
também, os crimes de sequestros, ao mesmo tempo que responsabilizamos a União a dotá-la de 
meios, equipamentos e quadros especializados, para combater  com eficiência, tais práticas 
delituosas. O êxito dessas operações dependem muito daqueles que estão no comando e da 
especialização dos comandos. Uma Polícia de elite que nos quadros da Polícia Federal, voltada para 
os casos de sequestro, tornará menos doloroso os resultados desse crime. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:30006 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO FERREIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Ao artigo 31, inciso XIII, inclua-se:  
"organizar e manter a Polícia Rodoviária Federal"  
Ao artigo 194, inclua-se o inciso VI:  
"VI - "polícia rodoviária federal" 
Justificativa: 
   A Emenda atende à necessidade de garantir uniformidade do procedimentos do poder de polícia, 
evitando conflitos de jurisdição policial, tendo em vista inclusive o transporte interestadual e 
internacional de passageiros e cargas, com a manutenção da comunicação por radiofonia, como é de 
interesse da Segurança, a nível nacional. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:30018 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA  
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
Dê-se ao § 2o. do artigo 194 a seguinte redação:  
"Art. 194. ..................................  
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§ 2o. A Polícia Federal instituída por lei como órgão permanente é destinada a:  
a) apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens,  
serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim  
como outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija  
repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;  
b) prevenir e reprimir, em todo o território nacional, o tráfico de entorpecentes e drogas  
afins e o contrabando e o descaminho;  
c) exercer a polícia marítima, aérea e de fronteiras;  
d) exercer a Polícia Judiciária da União." 
Justificativa: 
   O principal óbice ao crescimento do crime organizado tem sido a Polícia Federal que, contando em 
seus quadros com profissionais altamente qualificados para a investigação policial, elabora inquéritos 
policiais ricos em provas materiais, levando s criminosos à barra dos tribunais. 
   Como último recurso de defesa, brilhantes advogados, regiamente remunerados, tem arguido 
conflitos de competência, procurando afastar a Polícia Federal das investigações. 
   Assim, em defesa da sociedade brasileira, mister se faz que fique explícita, evitando-se possíveis 
dúvidas que apenas favorecem a ação do crime organizado, cada vez mais florescendo no País. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:30034 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 194.  
Ao Capítulo III, da Segurança Pública, Artigo 194, inclua-se logo após o inciso I, remunerando-se os 
demais, o Inciso II, com a seguinte redação:  
II - Polícia Rodoviária Federal: 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:30036 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
CAPÍTULO III - DA SEGURANÇA PÚBLICA  
Art. 194 - A Segurança Pública, como sistema, é a proteção que o Estado proporciona à sociedade,  
com a finalidade de preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e dos patrimônios  
públicos e privados, através dos seguintes órgãos federais, estaduais e municipais: Polícia Federal,  
Polícias Militares, Polícias Judiciárias, Corpos de Bombeiros Militares e Vigilâncias Municipais.  
§ 1o. - Competem aos órgãos públicos responsáveis pela Segurança Pública:  
- Polícia Federal: a polícia judiciária da União e outros encargos estabelecidos pela lei  
federal.  
- Polícias Militares: a exclusividade do policiamento ostensivo e a supervisão das  
vigilâncias municipais e empresas de segurança, no âmbito do território dos Estados Membros,  
Territórios e Distrito Federal.  
- Polícias Judiciárias: a apuração de ilícitos penais e o auxílio ao Ministério Público  
e Poder Judiciário.  
- Corpos de Bombeiros Militares, integrantes ou não das Polícias Militares: o salvamento e o  
combate a incêndios.  
- Vigilâncias Municipais: a proteção do patrimônio dos Municípios.  
§ 2o. - As atribuições da Polícia Federal serão exercidas, sem prejuízo de outros órgãos  
públicos federais em suas respectivas áreas de competência.  
§ 3o. - Lei federal, de iniciativa do Presidente da República, regulará a organização, o  
funcionamento, as atribuições, a disciplina, a hierarquia, os direitos, deveres e prerrogativas  
da Polícia Federal, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, sem prejuízo da competência  
supletiva dos Estados Membros em relação aos dois últimos órgãos públicos.  
§ 4o. - As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares são forças auxiliares e  
reserva do Exército. 
Justificativa: 
   A Segurança Pública e o direito em geral são hoje entendidos como sistemas e não mais como 
mero bom senso codificado ou aplicado. 
   Por outro lado, modernamente, o Estado é obrigado por imperativo de ordem pública a proteger a 
sociedade de forma racional, ordenada e sistêmica. 
   Para tanto devem existir Órgãos Públicos, estruturados segundo a doutrina do direito administrativo, 
que efetivamente assegure a proteção de pessoas e dos patrimônios, como um universo de bens 
jurídicos carentes de garantias reais. 
   Nos estados federais através de uma transparente e equilibrada distribuição de competências é 
perfeitamente possível a convivência harmoniosa entre os diversos núcleos de poder componentes 
desta forma de estado. 
   Evidentemente,  a denominação dos órgãos públicos deve refletir sua destinação, de modo a evitar 
interpretações errôneas e o estabelecimento de falsos conflitos e conceitos, como por exemplo o 
antagonismo entre civis  e militares. 
   Em assim sendo a Polícia Federal tem sua existência perfeitamente justificável nas federações 
modernas, onde os interesses da União e do Governo Federal devem ser protegidos por órgão 
público específico, na esfera de atividades da polícia judiciária. 
   As Polícias Militares devem ter a exclusividade do policiamento ostensivo, de forma a permitir em 
cada unidade da federação, uma uniformização de procedimentos, como exigência típica da teoria 
dos sistemas, evitando assim, que outros órgãos atuantes no campo da segurança pública sejam 
desviados de suas funções específicas em detrimento do interesse público. 
   As Polícias Judiciárias, atualmente de forma imprópria denominadas de Polícias Civis, devem 
concentrar suas atividades na apuração de ilícitos penais, auxiliando com seus meios investigatórios 
e burocráticos o Ministério Público e o Poder Judiciário. 
   Os corpos de Bombeiros Militares por tradição e pela tecnologia competem o salvamento e o 
combate a incêndio. 
   Finalmente, às Vigilâncias Municipais, inadequadamente denominadas de Guardas Municipais, 
competem a vigilância do patrimônio municipal, como por exemplo: parques, jardins , escolas, 
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cemitérios, depósitos e escritórios do Governo Municipal, liberando as Polícias militares  dessas 
servidões para o policiamento ostensivo. 
   Lei Federal deve regular a existência e o funcionamento da Polícia Federal, Polícias Militares e 
Corpos de Bombeiros Militares, sem prejuízo da competência supletiva dos Estados Membros, no 
caso das duas últimas organizações, uma vez que as mesmas são utilizadas pela União, 
particularmente nas hipóteses de guerra ou perturbação, ou ainda, grave perturbação da ordem. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:30167 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FAUSTO FERNANDES (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao art. 194 do Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização, após o  
inciso I, renumerando-se os demais, o seguinte inciso II:  
"Art. 194 ...........................  
II - Polícia Rodoviária Federal;" 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:30653 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Inclua-se no Art. 194, o seguinte Inciso sob no. II, renumerando-se os demais:  
Art. 194: - ........................... 
I - Polícia Federal;  
II - Polícia rodoviária federal;  
III - Polícias Militares;  
IV - Corpos de Bombeiros Militares;  
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V - Polícias Civis;  
VI - Guardas Municipais. 
Justificativa: 
   A inclusão da Polícia Rodoviária Federal dentre os Órgãos responsáveis pela proteção que o 
Estado proporciona à Sociedade, para preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e 
do patrimônio é fundamental. Nas rodovias federais, a ação efetiva de segurança pública e de 
proteção à vida e ao patrimônio é exercida pela Polícia Rodoviária Federal. Não há como excluí-la do 
rol dos órgãos mantenedores da segurança pública. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:31474 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se nos Incisos do Art. 194 do  
Substitutivo do Relator o seguinte dispositivo, renumerando os demais:  
Art. 194 - ..................................  
II - polícia Rodoviária Federal; 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:31608 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: art. 194  
Ao capítulo III, da Segurança Pública, art. 194, inclua-se logo após o inciso I, renumerando-se os 
demais, o inciso II, com a seguinte redação:  
"II - Polícia Rodoviária Federal. 
Justificativa 
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A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:31819 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 194 um inciso que será numerado como o inciso II, renumerando-se os  
demais, com a redação seguinte:  
II - Polícia Rodoviária Federal. 
Justificativa 
A emenda visa compatibilizar o art. 194 com o art. 31, inciso XIII do Projeto de Constituição. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:31974 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dê-se ao art. 194, a seguinte redação:  
Art. 194 - "A Segurança Pública, dever do estado, direito e responsabilidade de todos, é  
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
através dos seguintes órgãos:  
I - Polícia Federal.  
II - Polícias Civis.  
III - Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.  
IV - Guardas Municipais, conforme dispuseram as constituições estaduais.  
§ 1o. - Lei Complementar estabelecerá normas gerais relativas à organização, funcionamento,  
disciplina, deveres, direitos e prerrogativas da Polícia Federal, cujas atribuições serão exercidas  
sem prejuízo da atuação de outros órgãos públicos em suas áreas de competência.  
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§ 2o. - Às Polícias Civis, estruturadas em carreira, dirigidas por delegados de polícia,  
bacharéis em direito, cabem o exercício da polícia judiciária e administrativa, a prevenção, apuração  
e repressão das infrações penais, e policiamento ostensivo com uso de uniforme civil.  
§ 3o. - As Polícias Militares são forças auxiliares e reserva do Exército, cabendo-lhes a  
manutenção da ordem pública e o policiamento ostensivo em uniforme militar, sendo subordinadas  
aos Governos dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa: 
   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:31986 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JACY SCANAGATTA (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 194  
Acrescente-se, ao art. 194, o seguinte item:  
"Art. 194 - ...................................... 
I - ......................................... 
II - ........................................ 
III - ....................................... 
IV - ...................................... 
V - ....................................... 
VI - Polícia Rodoviária Federal." 
Justificativa: 
   Excetuar a Polícia Rodoviária Federal dentre os organismos que prestam serviços em fervor da 
segurança pública, é negar uma evidente realidade. 
   Além do mais, revestidas de maiores condições ao exercício de suas finalidades, os policiais 
rodoviários federais poderão se integrar, com eficácia de ação, na estrutura que o Estudo oferece não 
somente à segurança, mas também à ordem pública e à incolumidade das pessoas. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:32015 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Parágrafo 1o. do Art. 194  
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Acrescente-se ao Parágrafo 1o. do Art. 194 a expressão:  
... destinados às atividades de defesa civil...  
Passando o Parágrafo a ter a seguinte redação:  
§ 1o. - As polícias militares, destinadas ao policiamento ostensivo, as polícias civis,  
destinadas à apuração das infrações penais, e os corpos de bombeiros militares, destinados às  
atividades de defesa civil, são subordinados aos governos estaduais, cabendo ás guardas municipais  
a proteção do patrimônio municipal. 
Justificativa: 
   Todos os órgãos de segurança pública tem a sua destinação específica no texto constitucional 
faltando apenas a do corpo de bombeiros, certamente por um lapso do Relator. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:32129 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 194.  
Ao capítulo III, da Segurança Pública, Artigo 194, inclua-se logo após o inciso I, renumerando-se os 
demais, o Inciso II, com a seguinte redação:  
II - Polícia Rodoviária Federal. 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:32201 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo III do Título VI  
Da Segurança Pública  
Substitua-se o texto Constante do Capítulo III do Título VI do Projeto de Constituição do  
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Relator Constituinte Bernardo Cabral, Pela Seguinte redação:  
Título VI  
Capítulo III  
Da Segurança Pública  
Art. 144 A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à sociedade para a  
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos:  
I - polícia federal;  
II - polícias militares;  
III - corpos de bombeiros militares;  
IV - polícias civis;  
V - guardas municipais.  
§ 1o. - As polícias militares, destinadas ao policiamento ostensivo, as polícias civis,  
destinadas à apuração das infrações penais, e os corpos de bombeiros militares são subordinados 
aos governos Estaduais, cabendo às guardas municipais a proteção do patrimônio municipal.  
§ 2o. As atribuições da polícia federal serão exercidas sem prejuízo da atuação de outros órgãos  
públicos federais em suas respectivas áreas de competência.  
§ 3o. As normas gerais relativas à organização, funcionamento, disciplina, deveres,  
direitos e prerrogativas da polícia federal, serão reguladas através de lei complementar, de  
iniciativa do Presidente da República, denominada Lei Orgânica da Polícia Federal. 
Justificativa: 
   Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e 
democrática como urgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para 
que elas se revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidada, retirando-se lhe a massa 
informe das minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes 
emotiva de matéria-prima ideológica. 
   No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho. 
   A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias: no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma ordem Econômica onde o Social e o econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país. 
   Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados. 
Parecer:   
   Visa esta emenda substituir o texto do Cap. III do Título VI do Projeto por nova redação (do art. 144 
e seus incisos e parágrafos). A matéria é a segurança pública. Após exame acurado optamos pela 
solução constante do substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:32537 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALBÉRICO CORDEIRO (PFL/AL) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Incluir no Artigo 194, um inciso VI e um parágrafo quarto, ficando assim redigidos:  
Artigo 194...................................  
VI - Polícia Rodoviária Federal.  
............................................  
§ 4o. A organização e o funcionamento da Polícia Rodoviária Federal serão reguladas por Lei. 
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Justificativa: 
   Aproveitar um serviço já instituído e que grandes benefícios está prestando e prestará à 
coletividade. Por outro lado, é preciso definir e dar poderes à Polícia Rodoviária Federal, face à 
importância e, por vezes, à gravidade da ação.  
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:32763 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do Art. 194 a seguinte redação:  
As normas gerais relativas à organização, funcionamento, disciplina, deveres, direitos e  
prerrogativas da Polícia Federal e das Polícias Civis serão reguladas através de leis  
complementares distintas, de iniciativa do Presidente da República, denominada Lei Orgânica  
da Polícia Federal e Lei Orgânica da Polícia Civil. 
Justificativa: 
   A Polícia Federal e as Polícias Civis dos Estados têm, ambas, atribuições semelhantes em áreas de 
atuação diversas, o que determina a medida ora proposta. De sorte outra, o momento histórico é da 
nova vivência democrática, a reclamar o revigoramento das instituições militares, respeitadas as 
atribuições específicas da ordem interna e externa. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:32764 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda  
Renumere-se os itens do Art. 194 na forma abaixo:  
I) polícia federal  
II) polícias civis  
III) polícias militares  
IV) corpos de bombeiros militares 
Justificativa: 
   A Polícia Federal e as Polícias Civis dos Estados têm, ambas, atribuições semelhantes em áreas de 
atuação diversas, o que determina a atração ora proposta. De outra banda, guardar-se-á, dessa 
forma, uniformidade no texto, eis que, sempre que referidos esses organismos, o são nessa ordem, a 
exemplo dos artigos 31, XIII e 37, IV do substitutivo. De sorte outra, o momento histórico é da nova 
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vivência democrática, onde as instituições civis deverão prevalecer sobre os militares, repetidas as 
atribuições específicas das ordens interna e externa. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:32770 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM SUCENA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 194.  
Ao capítulo III, da Segurança Pública, Artigo 194, inclua-se logo após o Inciso I,  
renumerando-se os demais, o Inciso II, com a seguinte redação:  
II - Polícia Rodoviária Federal: 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:32791 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
O artigo 194 passa a ter a seguinte redação:  
"A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade para a preservação  
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:  
I - Polícia Federal;  
II - Polícia Rodoviária Federal;  
III - Polícias Militares;  
IV - Corpos de Bombeiros;  
V - Polícias Civis;  
VI - Guardas Municipais. 
Justificativa: 
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   A Polícia Rodoviária Federal atua em todo o território nacional no exercício das atividades de polícia 
que a lei confere. Entre essas atividades destaca-se o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. 
Nessa tarefa, zela segurança do tráfego, do trânsito e dos próprios da União, prevenindo e coibindo 
infrações ou transgressões do trânsito, além de colaborar, efetivamente, com os demais órgãos de 
segurança, no combate ao crime, ao tráfico de drogas, à sonegação, ao contrabando, ao 
descaminho, etc. 
   Órgão de natureza policial, não há porque omiti-lo do rol das corporações policiais, que 
compreende as policias federal, civil e militar dos Estados e Municípios e as Guardas Municipais, 
além dos Corpos de Bombeiros das diversas unidades federativas. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:32863 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao art. 194 do Substitutivo do Relator:  
Dê-se ao art. 194 a seguinte redação:  
Capítulo III  
Da Segurança Pública  
Art. 194 - A segurança pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade para a  
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos:  
I - polícia federal;  
II - polícias civis;  
III - polícias militares;  
IV - corpos de bombeiros;  
V - guardas municipais.  
§ 1o. - As normas gerais relativas à organização, funcionamento, disciplina, deveres,  
direitos, prerrogativas e competência da polícia federal serão reguladas através de lei  
complementar, de iniciativa do Presidente da República, denominada Lei Orgânica da Polícia  
Federal, aplicável, no que couber, às polícias civis do Distrito Federal e dos Territórios.  
§ 2o. - Às polícias civis, organizadas em quadros de carreira, dirigidas por Delegados de  
Polícia, compete as funções de polícia judiciária e administrativa, prevenção, apuração e repressão  
criminal. Lei complementar disporá sobre as normas gerais relativas à organização, disciplina,  
deveres, direitos e prerrogativas das polícias civis estaduais.  
§ 3o. - Às polícias militares, forças auxiliares e reserva do Exército, competem a  
preservação da ordem pública e o policiamento ostensivo fardado.  
§ 4o. - Aos corpos de bombeiros competem as ações de prevenção e combate a incêndio, busca e  
salvamento.  
§ 5o. - Às guardas municipais competem a proteção do patrimônio municipal e logradouros  
públicos em auxílio às polícias civis, podendo os Prefeitos criarem unidades de combate a incêndios  
e de defesa civil. 
Justificativa: 
   Preliminarmente, e necessário que seja dado um balizamento constitucional no que tange, também, 
aos órgãos de segurança pública, de modo a orientar o legislador na fase da elaboração da 
legislação complementar. 
   Desse modo, apresentamos nossa emenda sobre todo o capítulo de segurança pública, porquanto 
as alterações propostas o atinge no todo. 
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   O ordenamento acima é o mais correto, haja vista o que vem sendo dado nas disposições 
anteriores. 
   Não podemos apartar as polícias civis do Direito Federal e dos Territórios das disposições alusivas 
à polícia federal, mutatis mutandi, tendo em vista que as carreiras policiais de ambos as instituições 
são idênticas, seguindo a legislação em vigor e a origem histórica desses órgãos. Tanto é verdade 
que basta consultar a lei nº 4878, de 03.12.65, os Decretos-leis nºs 2251 (de 26.02.85) e 2266 (de 
13.03.85) e a lei nº 7.548, de 05.12.86 para constar-se essa identidade, daí  a necessidade de serem 
regidas pelas mesmas disposições. Por outro lado, são instituições organizadas e mantidas pela 
União, conforma art. 31, inciso XIII do Substitutivo. 
   As competências das polícias civis e militares, ao menos no que tange às missões gerais desses 
órgãos tão importantes para ser alcançada a meta de uma segurança pública eficiente, necessita de 
balizamento constitucional mais amplo, como se propõe, para eliminar as zonas cinzentas de conflito 
de competência. Por outro lado, as polícias civis reclamam uma lei orgânica a nível nacional, a 
exemplo da magistratura e do ministério público, mesmo porque a polícia judiciária precisa ser 
uniformizada para alcançarmos os elevados fins da Justiça. 
   Quanto às polícias militares, não pode o Exército prescindir de seu auxílio, uma vez que compõe 
uma força preparada militarmente para a defesa territorial interna, daí a razão de serem reserva do 
Exército. Sem contar com a força da polícia militar, que já está pronta, equiparada, aquartelada, e 
disponível para ser usada em emergência de conflito externo, o Exército precisará de imediato 
aumento do seu contingente profissional, gerando uma despesa enorme para o país, embora 
justificável, em se tratando da SEGURANÇA NACIONAL, mas que , a bem da verdade, o Brasil não 
pode arcar nem mesmo a médio prazo. 
   Finalmente, é fundamental esclarecer que, mundialmente, o combate aos incêndios e as ações de 
defesa civil, busca e salvamento são encargo dos municípios, não se justificando que os corpos de 
bombeiros necessitem de instrução militar, como se as polícias militares, que são reserva do exército. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:33156 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 194  
Inclua-se o § 4o. do art. 194  
Parágrafo 4o. - Lei especial disporá sobre a carreira dos servidores da Polícia Civil. 
Justificativa: 
    A prevalecer a redação do atual texto, estaremos incorrendo em discriminação, pois somente a 
carreira de Delegado de Polícia será redigida por lei especial, em detrimento das demais categorias 
da instituição. 
   A instituição não é formada somente pela carreira denominada “Delegado de Polícia” mas por um 
conjunto de outras carreiras que se denominem “carreiras operacionais” e que juntas combatem a 
violência. 
   A presente proposta sugerida por várias entidades, entre as quais: Associação dos Funcionários da 
Polícia Civil do Estado de São Paulo, Associação dos Carcereiros da Policia Civil do Estado de São 
Paulo reflete melhor as necessidades e aspirações dos integrantes da Polícia Civil.  
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
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abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:33191 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 
Texto:   
   Ao artigo 194 inclua-se o seguinte parágrafo:  
" § 4o. - As Polícias de Investigações Criminais, anteriormente denominadas de Polícias  
Civis Estaduais, são instituições permanentes, organizadas pela lei e destinadas, ressalvada a  
competência da união, a exercer a investigação de ilícitos previstos na legislação penal comum, 
como auxiliar do Poder Judiciário na repressão criminal, nos limites de sua circunscrição, sob  
autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal." 
Justificativa: 
   A Emenda substitui a expressão “Polícias Civis” constante do início do dispositivo do artigo 255 do 
Anteprojeto da comissão de Sistematização, por “Polícias de Investigações Criminais”, seguindo a 
denominação dada ao inciso IV do artigo 252, por outra Emenda, ora apresentada, sendo a mais 
adequada à atividade fim dessas organizações policiais. 
   Causa estranheza constar da redação do atual artigo 255 a previsão de que as equivocadamente 
denominadas “Polícias Civis são destinadas a exercer a “repressão criminal”. 
Essa previsão está a permitir que agentes policiais tenham atribuição só prepara a repressão penal 
(JEAN RIVERO, entre outros autores de nomeada), estando ligada à administração da justiça penal 
de modo a constituir uma direta emanação dela, indiscutivelmente coordenada à esfera jurisdicional, 
sem que a polícia tenha atividade de natureza jurisdicional, sem que a polícia tenha atividade de 
natureza jurisdicional, devendo, isto sim, ser controlada pela autoridade judiciária e dirigida a fornecer 
a essa um primeiro material de averiguação (cf. CARLOS CONSONNI FOLCIERI, “apud” ALVARO 
LAZZARINI e OUTROS, in “Direito Administrativo – da Ordem Pública”, ed. Forense, 2ª ed. , 1986). 
   JOSÉ CRETELLA JUNIOR, de forma lapidar, deixa certo que a “polícia judiciária é também 
repressiva, nome que merece reparo porque ela não reprime os delitos, mas auxilia o Poder 
Judiciário, nesse mister. Polícia auxiliar é, porém expressão correta” (“in” “Direito Administrativo da 
Ordem Pública”, ob, cit. , pg. 171). 
   Outrossim, é equivoca a afirmação de que se deve aplicar o “Direito Penal Comum”, prevista na 
redação original do artigo 255 do projeto. O que se apura, o que se investiga, ao certo, são ilícitos 
previstos na “legislação penal”, vigente no país, As afirmações teóricas consubstanciadas no nosso 
Direito Penal comum, desde que não concretizadas em normas jurídicas de Direito Positivo, isto é, na 
legislação penal, são inaplicáveis. 
   Bem por isso, por tudo foi exposto, nesta justificativa, torna-se clara a necessária a alteração da 
redação do artigo, em referência.  
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:33222 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 194.  
Ao capítulo III, da Segurança Pública, Artigo 194, inclua-se após o inciso I, renumerando-se os  
demais, o Inciso II, com a seguinte redação:  
II - Polícia Rodoviária Federal: 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:33516 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 194, V  
Suprima-se o inciso V do art. 194, assim redigido: "guardas municipais". 
Justificativa 
A República Federativa do Brasil, segundo a definição do próprio Substitutivo do relator, compõe-se 
da União e dos Estados, integrando-a, ainda, os Territórios e o Distrito Federal. 
Ora, o Município, nessa perspectiva é subdivisão político-administrativa do Estado, que definirá sua 
organização, ou, se prevalecer a orientação também contida no Substitutivo (art.41), cada Município 
fará sua lei orgânica. 
Logo, criar através de Constituição Federal "guardas municipais” caracterizaria contradição em seus 
próprios termos. 
Parecer:   
   A proposição aprimora o texto ao excluir as Guardas Municipais do elenco dos órgãos de 
Segurança Pública.  
As funções das referidas Guardas são mais restritas.  
Pela aprovação da Emenda. 
 
   
   EMENDA:33521 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
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Dispositivo Emendado: Art. 194  
Acrescente-se, ao art. 194, o inciso II seguinte, renumerando-se os demais:  
Art. 194 - ............................... 
I - ........................................ 
II - polícia rodoviária federal. 
Justificativa 
Certamente por um lapso de redação omitiu-se entre as várias categorias de polícia, a Polícia 
Rodoviária Federal. 
Não é de admitir-se, considerando seus fins específicos e sua especialização profissional, que se 
pretenda, de forma sub-reptícia, substitui-la pelas polícias militares estaduais. Estas, face à situação 
de bancarrota dos Estados, condenadas hoje a mendigar recursos da União, não teriam como arcar 
com os novos encargos de fiscalização e controle das estradas federais. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:33756 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 194  
Ao capítulo III, da Segurança Pública, art. 194, inclua-se logo após o inciso I,  
renumerando-se os demais, o Inciso II, com a seguinte redação:  
II - Polícia Rodoviária Federal; 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios.  
Incluída pois, na competência  da União a organização e manutenção da Polícia Rodoviária Federal, 
necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo da Segurança Pública, posto que ela 
garante a uniformidade de procedimento com continuidade do poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:33891 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 194.  
Acrescente-se ao art. 194, onde couber, o seguinte item:  
"- Polícia Rodoviária." 
Justificativa 
A presente emenda decorre de outra, apresentada sob o nº 1P-16114-2 e que mereceu aprovação, 
passando a constituir a nova redação do inciso XIII do art. 31. 
Apenas deixa-se de fazer referência a "Federal", de vez que as Polícias Rodoviárias poderão ser 
também de âmbito estadual. 
Indubitavelmente, cabe explicitar que também a Policia Rodoviária representa importante órgão que 
instrumentaliza a proteção assegurada pelo Estado à Sociedade. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:33929 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 194  
Ao capítulo III, da Segurança Pública, Art. 194, inclua-se logo após o inciso I, renumerando-se os 
demais, o Inciso II, com a seguinte redação:  
II - Polícia Rodoviária Federal: 
Justificativa 
A presente emenda tem por escopo compatibilizar o texto do dispositivo emendado com a do artigo 
31, Inciso XIII do projeto, que determina que compete à União organizar e manter a Polícia Federal e 
a Polícia Rodoviária Federal bem como a Policia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e dos Territórios, incluída pois, na competência  da União a organização e 
manutenção da Polícia Rodoviária Federal, necessário se faz a inclusão desta corporação no capítulo 
da Segurança Pública, posto que ela garante a uniformidade de procedimento com continuidade do 
poder de polícia. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda a inclusão da Polícia Rodoviária Federal como órgão integrante da Segurança 
Pública.  
As atribuições da referida corporação acha-se intimamente ligadas à segurança do trânsito nas 
rodoviárias federais, daí porque não deve ela vincular-se ao elenco de órgãos que compõem a 
Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:34000 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
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Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo 23 do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título VI a seguinte redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título VI  
Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas  
[...] 
Capítulo III  
Da Segurança Pública  
Art. 194 - A Segurança Pública é a proteção que o Estado proporciona à Sociedade para a  
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos:  
I - Polícia Federal;  
II - Polícia Rodoviária Federal;  
III - Polícias Militares;  
IV - Corpos de Bombeiros Militares;  
V - Polícias Civis;  
VI - Guardas Municipais.  
§ 1o. - As Polícias Militares, destinadas ao policiamento ostensivo, as Polícias Civis,  
destinadas à apuração das infrações penais, e os Corpos de Bombeiros Militares são subordinados 
aos Governos Estaduais, cabendo às Guardas Municipais a proteção do patrimônio municipal.  
§ 2o. - As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares são considerados forças  
auxiliares, reserva do Exército.  
§ 3o. - As atribuições da Polícia Federal serão exercidas sem prejuízo da atuação de outros  
órgãos públicos federais em suas respectivas áreas de competência.  
§ 4o. - As normas gerais relativas à organização, funcionamento, disciplina, deveres,  
direitos e prerrogativas da Polícia Federal serão reguladas através de lei complementar, de  
iniciativa do Presidente da República, denominada Lei Orgânica da Polícia Federal." 
Justificativa 
As alterações e a redação ora propostas, de dispositivos correlatos. contemplam os aspectos de 
mérito do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada à técnica legislativa, nos termas dos debates e acordos 
efetuados, tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator 
Parecer:   
   A emenda em questão, subscrita por vinte três Constituintes, dispõe sobre o Título VI - Da Defesa 
do Estado e das Instituições Democráticas, compreendendo os artigos 182/194 do Substitutivo sob 
análise.  
Representa excelente contribuição para o aprimoramento do texto, devendo, pois, ser incluída no 
Substitutivo.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:34743 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Art. 194. A Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é  
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e de seu patrimônio  
através dos seguintes órgãos:  
I - polícia federal;  
II - polícia rodoviária federal;  
III - polícias civis;  
IV - polícias militares e corpos de bombeiros militares; e  
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V - guardas municipais, conforme dispuserem as constituições estaduais.  
§ 1o. Lei complementar estabelecerá normas gerais relativas à organização, funcionamento,  
disciplina, deveres, direitos e prerrogativas da polícia federal, cujas atribuições serão exercidas  
sem prejuízo de atuação de outros órgãos públicos em suas respectivas áreas de competência.  
§ 2o. A polícia civil, estruturada em carreira, cabe o exercício da polícia judiciária,  
a prevenção e apuração das infrações penais e o policiamento ostensivo, exercido com uso de  
uniforme.  
§ 3o. As polícias militares são forças auxiliares e reserva do Exército, cabendo-lhes a  
manutenção da ordem pública e o policiamento ostensivo, sendo subordinadas aos Governadores 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
Justificativa 
Para que a Segurança Pública alcance os objetivos esperados por todos, faz-se necessário que seus 
órgãos, com suas respectivas atribuições, fiquem definidos com clareza e objetividade. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:35023 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o Capítulo III do Título VI, acrescentando-se o seguinte artigo após o 193, no Capítulo 
II, das Forças Armadas:  
Art. - As polícias e corpos de bombeiros militares, subordinados aos Governos Estaduais,  
podem ser mobilizados como forças auxiliares do Exército no cumprimento de sua missão  
constitucional. 
Justificativa 
A existência das polícias militares e civis, dos corpos de bombeiros militares e da polícia federal já 
está prevista entre as competências da União e dos Estados, dispensando maiores detalhes. 
Parece mais relevante explicitar, no texto constitucional, a possibilidade de mobilização das polícias 
militares e corpos de bombeiro s militares como forças auxiliares do Exército, Tem prejuízo de sua 
subordinação normal aos Governos Estaduais. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração do art. 194.  
Entendemos, que, na forma como se encontra no texto do substitutivo a matéria é mais clara e 
abrangente.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00010 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLEONÂNCIO FONSECA (PFL/SE) 
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Texto:   
   Dá-se ao § 2o. do art. 169, a seguinte redação:  
As polícias civis estruturadas em carreiras, dirigidas por policiais da carreira, são  
destinadas, ressalvadas a competência da União, a proceder às apurações de infrações penais  
exercendo as funções de polícia judiciária. 
Justificativa 
Justifica o pleito, com o fato de que o serviço policial, pelas suas peculiaridade, requer para seus 
órgãos de execução e direção, homens experimentados, com formação e origem na própria 
instituição, corrigindo assim ato discriminatório, quando oferece a apenas uma categoria o exercício 
diretivo das organizações policiais civis, dando assim oportunidade a todos policiais que estejam em 
condições de dirigir a sua própria instituição. 
Parecer:   
   A emenda do Constituinte Cleonâncio Fonseca, pretende alterar a redação dada pela comissão de 
sistematização sem contudo alterar-lhe o conteúdo.  
É nosso entendimento que quando colocamos os termos de direção da polícia civil "por delegados de 
polícia de carreira" estamos, obviamente, pressupondo a existência da carreira do policial, atendendo, 
assim ao que é sugerido na emenda.  
Somos pela sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:00012 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Dá-se ao § 2o. do art. 169 a seguinte redação:  
As polícias civis dirigidas por policias de carreira, são destinadas, ressalvadas a competência da 
União, a proceder a apuração de infrações penais, exercendo as funções de polícia judiciária. 
Justificativa 
Visa a presente emenda, corrigir um ato discriminatório, quando oferece apenas a uma categoria 
profissional o exercício diretivo das organizações policiais civis, o que ao nosso ver deve ser 
eliminada do texto constitucional, oferecendo destarte oportunidade para que todo policial de carreira 
possa um dia vir a ter uma oportunidade de ser dirigente máximo do organismo ao qual pertence. 
Parecer:   
   A emenda proposta pelo Constituinte Acival Gomes é idêntica à emenda de n. 2P-00010-0, que foi 
por nós rejeitada.  
Somos, por conseguinte, também pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00230 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VALMIR CAMPELO (PFL/DF) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 169, § 3º (Projeto A)  
O § 3º do Art. 169, desdobrado, passa ter a seguinte redação, renumerando-se os demais:  
"Art. 169 ..................................  
§ 3º Às Polícias Militares cabe a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos  
Corpos de Bombeiros Militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe execução de  
atividades de defesa civil.  
§ 4º As Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, forças auxiliares e reserva  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 304  

 

do Exército, subordinam-se, juntamente com as Polícias Civis ao Governador dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Territórios." 
Justificativa 
É da boa técnica legislativa que as normas legais não contenham palavras ociosas. O que se 
pretende com a presente emenda é a supressão das expressões “exercer" e “assegurar" e a 
substituição da expressão "policiamento ostensivo" por "polícia ostensiva”  e a inclusão da condição 
de forças auxiliar, reserva do Exército para os Corpos de Bombeiros Militares e a sua destinação. 
As expressões que se pretende suprimir são ociosas e sua supressão, além de simplificar o texto 
sem alterar sua essência, prevenirá, no futuro, dificuldades de interpretação. 
Por outro lado, na medida em que é atribuída à polícia civil exercer funções de Polícia Judiciária (e 
não de policiamento judiciário), por isonomia, à polícia militar deve caber a polícia ostensiva, 
expressão mais ampla que policiamento ostensivo. 
A condição de força auxiliar, reserva do Exército, dos Corpos de Bombeiros Militares, por descabida 
omissão, não constou do texto do Projeto tampouco a destinação destas tradicionais corporações, 
sendo certo que os integrantes dos corpos de Bombeiros Militares estão referidos no Art. 50 do 
Projeto como servidores públicos militares. 
A condição de força auxiliar, reserva do Exército e a  subordinação da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar, juntamente, com a Polícia Civil ao Governo do Estado, do Distrito Federal ou do 
Território deve merecer parágrafo autônomo, distinto daquele que dá a destinação para as 
corporações fardadas. 
Parecer:   
   A emenda apresentada pelo Constituinte Valmir Campelo, procura dar melhor redação ao texto 
apresentado pela Comissão de Sistematização, aclarando o fato de serem os Bombeiros Militares 
também reservas do Exército.  
Destarte, somos pelo acolhimento da Emenda.  
Pela Aprovação. 
 
   
   EMENDA:00271 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CEZAR COELHO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Acrescente-se ao art. 169 o seguinte §:  
§ - Os policiais civis aposentam-se compulsoriamente aos 65 anos de idade,  
voluntariamente aos trinta anos de serviço e por invalidez, com remuneração integral. 
Justificativa 
Tradicionalmente se tem reconhecido a necessidade da redução de tempo de serviço, para efeito de 
aposentadoria, aos integrantes das carreiras policiais. Tal fato não constitui um privilégio, ou uma 
prerrogativa dessas funções, mas, antes, um imperativo inerente à própria natureza do serviço 
policial. 
É uma sistemática adotada e seguida no mundo inteiro, pois jamais se pode admitir, sob pena de 
comprometimento da própria instituição policial e do que ela representa para a manutenção da ordem 
e da tranquilidade pública, que permaneçam sem serviço, cuja tipicidade do trabalho requer pleno e 
excepcional gozo das faculdades físicas e psíquicas, pessoas incapacitadas, não só pela idade coma 
pelo próprio desgaste nervoso, consequentemente de uma atividade exercida em situações que 
refogem geralmente à normalidade e à rotina. 
Parecer:   
   A emenda aditiva apresentada pelo Constituinte Ronaldo Cezar Coelho, acrescenta parágrafo ao 
artigo 169, definindo a condição de aposentadoria para os policiais civis e remuneração.  
Pela tipicidade do trabalho e pelo imperativo da função, entendemos que sua colocação na 
constituição não será interpretada como um privilégio.  
É a função pública mais arriscada, e, como tal, difere , em essência e objetivos, das funções públicas 
normais. A lei saberá distinguir na carreira do policial civil, o que for burocrata, sem riscos, etc., 
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daquele que se expõe cotidianamente.  
Somos pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:00405 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Art. 169  
O § 1o. e seus incisos, do art. 169, passam a ter a seguinte redação:  
§ 1o. - A política federal, instituída por lei, é destinada a prover:  
I - Os servidores de polícia marítima, aérea a de fronteiras,  
II - a repressão ao tráfico de entorpecentes e drogas afins;  
III - a apuração de infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens e  
serviços da União, assim como outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual e  
exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. 
Justificativa 
A rigor a matéria tratada no Capítulo III do Título V não é matéria Constitucional, principalmente, 
quando especifica  atribuições da competência da Polícia Federal. 
Este, aliás, foi o fundamento para a supressão de vários dispositivos corporativistas.  
Por outro lado, a não ser nas chamadas "Constituições Militares" de 1967 e 1969, tal corporação 
jamais foi tratada a nível de texto constitucional, vez que suas atividades e atribuições sempre foram 
previstas em legislação ordinária. 
Inusitadamente, no atual projeto de constituição a Polícia Federal tem suas atividades, atribuições e 
poderes largamente ampliados, de forma injustificada, encampando atribuições historicamente da 
competência e jurisdição de outros órgãos. 
Com efeito, o texto a ser substituído começa por promover  a Polícia Federal a órgão permanente, 
prerrogativa que em todas as constituições brasileiras ficou reservada apenas às Forças Armadas e 
finaliza estabelecendo a exclusividade, ou seja, o monopólio da Polícia judiciária da União. 
Como se depreende, quaisquer inquéritos no âmbito da União, inclusive os IPM (Inquéritos Policiais 
Militares, privativos das Forças Armadas, passarão para o órbita exclusiva da Polícia Federal. 
Dessa forma, a Constituição democrática  em elaboração, ao invés de institucionalizar a democracia 
plena, ansiada por todo o povo brasileiro, estaria institucionalizando, na realidade, um estado policial, 
onde a Polícia Federal faria às vezes de uma espécie os “gestapo” ou “SS” tupiniquim.  
O substitutivo tem a finalidade de evitar que a Assembleia Constituinte cometa tamanho e clamoroso 
equívoco histórico.  
Parecer:   
   Conforme parecer dado à emenda número 2p00504-7. 
 
   
   EMENDA:00504 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CELSO DOURADO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Propõe-se a modificação da redação do Inciso II e do parágrafo 1o. do art. 169 do Projeto de  
Constituição que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 169 - ..................................  
I - ........................................  
II - Polícias Estaduais  
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III - ......................................  
§ 1o. - As Polícias Estaduais destinadas ao policiamento ostensivo e à apuração das infrações  
penais e os corpos de bombeiros são subordinados aos Governadores dos Estados, cabendo ás 
guardas municipais a proteção do Patrimônio Municipal e a função de auxiliares das Polícias 
Estaduais. 
Justificativa 
Não tem sentido que Princípio Constitucional imponha a forma do sistema policial a ser adotado nas 
Unidades Federativas. Tal tarefa competirá às Assembleias Legislativas, valorizando assim o 
Princípio Federativo. 
Parecer:   
   A emenda apresentada pelo Constituinte Celso Dourado propõe a mudança das Polícias Civis, para 
Polícias Estaduais  e dá suas atribuições.  
É nosso entender que, na forma como se encontra no Projeto da Comissão de Sistematização, o 
dispositivo atende melhor ás finalidades da Segurança Pública, entendida como dever do Estado, no 
seu todo.  
Somos pela sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:00515 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 169, do Projeto de Constituição (A) elaborado pela Comissão 
de Sistematização, o seguinte § 6º:  
"Art. 169 - ................................  
............................................  
§ 6º - Aos que praticarem o crime de contrabando e descaminho, assim como aos que  
estejam nele envolvidos ainda que indiretamente, será aplicada pena de reclusão, inafiançável, de  
dez a vinte anos, na forma em que dispuser a lei penal". 
Justificativa 
Um dos mais graves crimes perpetrados contra a sociedade brasileira é, irrecusavelmente, o de 
contrabando e descaminho. 
De fato, o ingresso ilegal, no País, das mais diversas mercadorias de origem estrangeira prejudica 
sensivelmente a economia nacional, pois não apenas deixam de ser arrecadados os tributos cabíveis, 
prejudicando a arrecadação do Poder Público e as aplicações sociais que poderiam ser efetivadas 
com a indústria nacional, que usualmente produz, ou pode produzir, produtos similares. 
Por essas razões, e tendo em vista a gravidade desse delito, a nós nos parece deva ela figurar 
diretamente na Carta Política, e não apenas na legislação penal, determinando-se severas 
penalidades aos seus praticantes, inclusive aos que com ele estiverem conectados, ainda que 
indiretamente. 
Tais as razões que inspiraram esta emenda que, esperamos, há de merecer acolhida. 
Parecer:   
   A emenda, apresentada pelo Constituinte Doreto Campanari, pretende acrescentar § 6o. ao art. 169 
do Projeto da Comissão de Sistematização.  
Trata-se de matéria notoriamente infraconstitucional, daí recomendar-se seu não acolhimento.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00516 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 169 do Projeto de Constituição (A) elaborado pela Comissão de  
Sistematização, o seguinte § 7º:  
"Art. 169 - ................................  
............................................  
§ 7º - Aos traficantes de entorpecentes e drogas afins, assim como aos que estejam  
envolvidos, ainda que indiretamente, nesse ilícito, será aplicada pena de reclusão,  
inafiançável, de dez a vinte anos, na forma a ser determinada pela lei penal". 
Justificativa 
Milhares e milhares de pessoas, em todo o País, particularmente jovens e até crianças, são aliciados 
para o vício de consumir entorpecentes e drogas afins. 
Tal situação ocorre, fundamentalmente,  devido a uma ignóbil classe de criminosos, que são os 
traficantes de entorpecentes e seus asseclas. 
Esses sicários, na verdade, são responsáveis pela destruição de parcela ponderável de nossa 
juventude que, por um complexo de razões de natureza psicossocial, é seduzida por tais criminosos. 
Pois bem, por considerarmos o crime de tráfico de entorpecentes e drogas afins de tamanha 
gravidade, temos para nós que a própria Lei Maior, e não apenas a legislação penal, deve consignar 
que esse delito deve ser passível de pena de reclusão, inafiançável, sendo seus praticantes e os a 
ele conectados, ainda que indiretamente, punidos com pena de dez a vinte anos de privação da 
liberdade. 
Por tais razões, esperamos que a emenda tenha a merecer acolhimento. 
Parecer:   
   A emenda, apresentada pelo Constituinte Doreto Campanari pretende acrescentar § 7o. ao art. 169 
do Projeto da Comissão de Sistematização.  
O que se propõe com a Emenda deve ser objeto de regulação por via legislativa comum.  
Assim, somos por sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:00589 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MAURÍCIO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: § 3o. do Art. 169, do projeto de Constituição.  
Acrescente-se ao § 3o. do Art. 169 a expressão seguinte:  
... "destinados além das missões específicas, às atividades de defesa civil"...  
Passando o parágrafo a ter a seguinte redação:  
§ 3o. - Às Polícias Militares, forças auxiliares e reserva do Exército, cabe exercer o  
policiamento ostensivo e assegurar a ordem pública: subordinam-se juntamente com os corpos  
de bombeiros militares; destinados além das missões específicas às atividades de defesa civil,  
e as polícias civis, ao governo dos estados, Distrito Federal e Territórios. 
Justificativa 
Tanto a polícia civil como a polícia militar tiveram sua destinação específica no texto constitucional 
em elaboração, ficando apenas os corpos de bombeiros militares privadas do mesmo tratamento. 
É fundamental que estas corporações sejam também amparadas em seu campo de 
atuação, de modo a se evitar a dubiedade de interpretações. 
Imaginar que o corpo de bombeiros serve apenas para apagar o fogo, é desconhecer a realidade do 
dia-a-dia desses profissionais empregados em todo o tipo de acontecimento desastroso, seja nas 
atividades humanas e sociais da defesa civil na área preventiva, de combate a incêndio, dos socorros 
à vítimas em geral e na parte pericial. 
No momento em que a maioria dos países procura desenvolver sistemas de defesa civil, 
coordenados pelas corpos de bombeiros.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 308  

 

A sociedade brasileira exige os avanços sociais indispensáveis à sua modernização ignorar na carta 
magna, princípios que irão fortalecer a proteção da comunidade parece-nos inoportuno, não se 
justificando portanto, tão flagrante omissão.  
Fornecer as corporações de bombeiros meios institucionais para a boa condução de seus destinos, é 
medida essencial para evitarmos tantas perdas econômicas, tantos desastres ecológicos, e sobretudo 
o sacrifício inútil de tantas vidas humanas. 
Não há nenhuma inovação em nossa proposta, pois as ações de defesa civil, ao longo de nossa 
história, vêm sendo exercidas e desenvolvidas pelos corpos de bombeiros, sendo de inteira justiça 
que à exemplo do tratamento dado às policias civil e militar, os corpos de bombeiros tenham sua 
destinação também expressa no texto constitucional, o que só trará benefícios ao país. 
Impõe-se por dever e coerência que a Assembleia Nacional Constituinte,  assegure a esta corporação 
especificação de sua atividade. 
Parecer:   
   A Emenda em apreço objetiva a mudança, no parágrafo 3o. do artigo 169 do Projeto, de expressão 
que acresce à finalidade de defesa civil do corpo de bombeiros, "missões especificas".  
A nosso ver não cabe o texto constitucional, o acréscimo proposto. A especificação das finalidades do 
corpo de Bombeiros compete, com mais propriedade, aos seguimentos da corporação.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00760 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HILÁRIO BRAUN (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao § 3o. do Artigo 169 do Anteprojeto de Constituição votado pela Comissão  
de sistematização:  
"§ 3o. - As Polícias Militares, forças auxiliares e reserva do Exército, cabe exercer a  
polícia preventiva e assegurar a preservação da ordem pública; subordinam-se, juntamente com os  
Corpos de Bombeiros Militares e as Polícias Civis, ao Governo dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios". 
Justificativa: 
   Polícia preventiva é a que atua na prevenção dos ilícitos penais, evitando que venham a ser 
cometidos. 
   A finalidade do policiamento ostensivo, a cargo das Polícias Militares, é, única e tão somente, a 
prevenção da prática de ilícitas penais. 
   A competência para o exercício da polícia preventiva, tanto pela tradição como pelos textos legais, 
sempre foi cominada à Polícia Militar, que a realiza através do planejamento e emprego do 
policiamento ostensivo, essência e principal atribuição daquela espécie de polícia. 
   A realidade nacional mostra que nas ruas de todos os municípios brasileiros, sem exceção, tempos 
a atuação permanente de policiais militares que, somados representam 350 mil profissionais de 
segurança pública. 
   O texto ora proposto nada mais faz do que reconhecer a Polícia Militar como polícia preventiva, 
destinada ao socorro, assistência e proteção do cidadão e da comunidade. 
   A emenda também encontra respaldo, na decisão tomada pela Comissão de Sistematização que, 
ao apreciar o Capítulo da Segurança Pública, reconheceu por expressiva maioria (90 votos a favor e 
2 contra), o papel preponderante da Polícia Militar como polícia preventiva. 
   A presente proposição, encontra ainda respaldo na boa doutrina, como a seguir subscrevo: 
   “Prof. José Cretella Júnior: A polícia administrativa ou preventiva é a que tem por objetivo tomar 
providências e fazer respeitar todas as medidas necessárias para manutenção da ordem e da 
segurança. 
   A polícia preventiva exerce a priori atividade evitando que as perturbações se verifiquem (Direito 
Administrativo da Ordem Pública, 1986, págs 167 e 169)”. 
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   “Matos de Vasconcelos: A polícia preventiva incumbe, a manutenção da ordem e tranquilidade 
públicas, bem assim, assegurar os direitos individuais e auxiliar a execução dos atos e decisões da 
justiça e da Administração. (Direito Administrativo, 1936, V.I. págs 224-225.” 
   “Justino Antônio de Freitas: A polícia preventiva tem por escopo impedir as infrações da lei e 
sustentar a ordem pública em cada lugar, bem como em toda a parte do reino. (Instituições de Direito 
Administrativo Português, 2ª. Ed. 1861 f. 192)”. 
Parecer:   
   A emenda propõe alterar o § 3º do art.169 aprovado pela Comissão de Sistematização retirando a 
expressão:  
"...o policiamento ostensivo"... e acrescentando ".... a polícia preventiva"...  
Trata-se de questão de interpretação.  
Quando se aduz que o "policiamento é ostensivo" evidentemente é uma prática de "prevenção", 
ostentando alguma coisa, que no caso específico do policiamento militar é o seu poder coercitivo ( 
armamento, etc ). Assim entendendo, a ostentação do poderio militar é uma forma preventiva de 
qualquer ação contra a ordem pública e por conseguinte necessária á manutenção da segurança, 
assistência e proteção do cidadão.  
Somos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:00762 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HILÁRIO BRAUN (PMDB/RS) 
Texto:   
   Seja aduzido ao texto: "Quando convocadas ou mobilizadas" passando a vigorar o seguinte texto:  
Art. 169, § 3o. "... forças auxiliares e reserva do exército quando convocadas ou mobilizadas, cabe  
exercer o policiamento...". 
Justificativa 
O texto elaborado pela Comissão de Sistematização - Plenário, no tocante ao § 3º do Art. 169, mostra 
que continua a ver-se não respeitado a soberania, independência e harmonia dos Poderes. 
Segundo o texto, o chefe do executivo estadual, eleito pelo voto popular para conduzir os destinos do 
Estado Membro, não poderá governar e comandar de pleno sua força policial militar  uma vez que ela 
é "reserva e auxiliar do Exército''. 
Reserva e auxiliar é condição primeira das Polícias Militares, o que convenhamos adormece o 
sempre falado "Princípio Federativo - autonomia dos Estados Membros e a autoridade conferida pelo 
voto do povo ao governador”. 
A redação dada pela Comissão de Sistematização do § 3º do Art. 169, mostra uma Constituição 
perfeita no papel, mas falha na prática. Considerando-se o estágio que se encontra a sociedade. 
Para que essa anomalia seja corrigida, devolvendo-se ao povo e ao Governador 
nadar de Direito e de Fato sua Polícia Militar, encareço que aprovem a adição no texto, após a 
expressão "reserva e auxiliar do Exército - Quando mobilizadas ou convocadas". 
Com isso, sem dúvida atende-se a democracia no geral e ao interesse do Exército sobre as Polícias 
Militares. Sobretudo, estaremos, respeitando o princípio federativo e preservando a autoridade dos 
governadores dos Estados. 
Parecer:   
   A emenda propõe acrescentar ao § 3º do art.169 a expressão "quando convocados ou 
mobilizados". 
Acontece que as polícias militares, forças auxiliares e reserva do Exército, não irão fazer o 
policiamento ostensivo somente quando convocados ou mobilizados como " reserva do Exército". Se 
acatada a presente emenda, somente nessa condição a polícia militar poderá fazer o policiamento 
ostensivo, quando na realidade se quer essa atribuição quando for necessária e assim determinar a 
autoridade competente, e não como reserva do Exército, hipótese que poderá ocorrer em caso 
de conflito externo etc.  
Somos pela rejeição da emenda. 
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   EMENDA:00764 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDT/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 169 do Projeto de Constituição o seguinte parágrafo:  
"É assegurado aos integrantes da carreira de delegado de polícia o mesmo regime jurídico do  
Ministério Público." 
Justificativa 
A emenda pretende sanar o tratamento díspar, existente no projeto, para com os delegados de 
polícia, em razão do dispensado aos promotores públicos, procuradores e defensores públicos. 
Militam os policiais bacharéis no universo de repressão criminal, como seus colegas daquelas 
carreiras afins, não se justificando, portanto, discriminação inferiorizante, máxime pelas agruras de 
seus misteres. 
Parecer:   
   A emenda propõe definir o regime de funcionamento da carreira de Delegado de Polícia.  
Entendemos que o § 4º do mesmo artigo 169 determina que "a lei disciplinará a organização e o 
funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública"...  
Assim sendo, não cabe ter acatamento a emenda apresentada. 
 
   
   EMENDA:00778 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GENÉSIO BERNARDINO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do Art. 169 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização a  
seguinte redação:  
"Art. 169. ...............................  
§ 4o. - Lei estadual disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos  
responsáveis pela segurança pública, de maneira a assegurar a eficiência de suas atividades." 
Justificativa 
A síndrome da violência  urbana e rural, que é fenômeno preocupante na vida nacional, permite aos 
especialistas concluir que a insegurança no meio social atinge de modo diverso as diferentes regiões 
do País. 
A segurança pública é assunto, pois, que deve ser de competência da respectiva lei estadual. 
Aliás, em cada unidade federativa a organização policial acaba adotando mecanismos diferenciados, 
próprios de cada realidade.  
É necessário, portanto, que fique expresso que é lei estadual que deve disciplinar a organização e o 
funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a assegurar, em âmbito 
local, as consequentes adaptações, em busca da eficiência de suas atividades. 
Parecer:   
   A emenda propõe que o § 4ºdo art.169 defina que a "Lei Estadual disciplinará a organização e o 
funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública".  
Ora, se no § 3º está determinada a competência da subordinação aos Governos dos Estados, etc, é 
obvio que quando for o caso, a lei estadual é que disciplinará a organização e o funcionamento dos 
órgãos responsáveis pela segurança pública. Não cabe no parágrafo essa determinação, uma vez 
que se tornará um "preciosismo" ou uma redundância principalmente se atentarmos para o §1º do 
artigo 27 que diz: "São reservados ao Estado as competências que não lhes sejam vedadas por 
esta Constituição." Somos pela rejeição da emenda. 
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   EMENDA:00820 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Redija-se assim o item II §1o. do Art. 169:  
II - prevenir e reprimir, em todas as unidades da federação, o tráfico ilícito de entorpecentes e  
drogas afins, sem prejuízo da atuação de outros órgãos públicos em suas respectivas áreas de  
competência. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova redação do item II do § 1º do artigo 169.  
Por similaridade e melhor redação, sem alterar o conteúdo, entendemos estar a emenda aprovada 
nos termos do parecer à emenda nº 2p00876-3.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:00876 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO VELASCO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva no capítulo III, do título V, da segurança pública.  
O inciso II, do é 1o, do artigo 169, passa a ter a seguinte redação:  
II - prevenir e reprimir o tráfego de entorpecentes e drogas afins, sem prejuízo da  
atuação de outros órgãos públicos em suas respectivas áreas de competência. 
Justificativa: 
      Desde a abertura dos portos no Brasil, em 1908, que a tarefa de prevenir e reprimir o contrabando 
e o descaminho é da competência do Ministério da Fazenda, através das Alfândegas, Mesas de 
Rendas e outras repartições alfandegadas. Esta competência está expressamente prescrita no § 5º, 
do artigo 16, da Nova Consolidação das Leis das Alfândegas e Mesas de Rendas, de 1984. 
   No mesmo sentido, o parágrafo único de 1961, que determina medidas referentes a repressão ao 
contrabando e de outras providências prescreve em seus artigos 1º e 2º o seguinte. 
   Art.º 1º - O Ministro da Fazenda Determinará, mediante instruções diretas aos dirigentes das 
repartições aduaneiras, a apresentação imediata de todas as mercadorias consideradas contrabando 
na forma da legislação em vigor. 
   Art. 2º -  Toda e qualquer apreensão de contrabando será por ordem e em nome do Ministério da 
Fazenda, ao qual competirá determinar as medidas referentes ao seu destino. 
   O Decreto nº 50440, de 11 de abril de 1961, que dispõe sobre os serviços de fiscalização atribuídos 
às repartições aduaneiras do País, serão exercidos , obrigatória e exclusivamente por Agentes 
Fiscais do Imposto Aduaneiro, distribuídos, nos diversos setores de acordo com a sua categoria, 
atendidas as condições estabelecidas neste regulamento. 
   Art. 4º - A fiscalização externa compreende: 

a) ........................... 
b) ........................... 
g)    repressão e prevenção ao contrabando e serviços correlatos. 
   Finalmente a Lei nº 2492, de 21 de maio de 1955, que dispõe sobre a Polícia Marítima, Aérea e 
Fronteiras prescreve em seu art. 11. 
   Art. 11 - incumbe à divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras superintender os serviços 
de policiamento marítimo, aéreo e de fronteiras em tudo quanto não colida com as atribuições 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 312  

 

fiscais e guarda dos ancoradouros, portos, cais, docas, praias e de dependências internas e 
externas das Alfândegas e Mesas de Rendas, a cargo da corporação fiscal aduaneira, na forma 
da Nova Consolidação das Leis das Alfândegas e Mesas de Rendas República. 
   A razão de ser da copiosa legislação determinando a competência do Ministério da Fazenda 
para prevenir e reprimir o contrabando é bastante simples e singela. Com efeito, somente no 
momento que se verifica a bagagem de um passageiro ou uma partida de mercadorias 
importadas por um importador é que se constata se das mesmas constatam mercadorias de 
importação proibida (contrabando), ou se há uma tentativa de iludir no todo ou em parte o 
pagamento de direitos aduaneiros (descaminho). Esta verificação decorre da implantação da 
tarifa Aduaneira do Brasil, do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT), de 
outros Tratados e Convenções Internacionais, no momento do despacho aduaneiro de 
importação, realizado na forma prevista no artigo 44 do Decreto Lei nº 37/66. 
   Positivado o contrabando, a autoridade aduaneira aplica a pena de perdimento da mercadoria 
de acordo com o Art. 105, do Decreto Lei nº 37/66, e Decreto Lei nº 1455/76, art. 23, IV, e 
parágrafo único, ou, ainda, como prescreve o artigo 68, da lei nº 5025/66, se mercadoria que, nos 
termos da lei, tratado ou convenção internacional, firmado pelo Brasil, seja proibida de sair do 
território aduaneiro, e cuja exportação for tentada. A partir deste momento a autoridade aduaneira 
remete para a autoridade policial as peças necessárias a abertura do inquérito criminal. 
   A prevalecer a redação do dispositivo que se pretende substituir, constitucionaliza-se o absurdo 
de passar para a competência da Polícia Federal atividades que dede o Brasil colônia são 
realizadas pelos órgãos aduaneiros, as centenárias alfândegas. 
   O absurdo se torna mais clamoroso se levarmos em conta que o contrabando e o descaminho 
constam no anteprojeto de Código Penal (art. 400 e §§ 1º e 2º) como crimes contra a ordem 
tributária, e no Código Penal (art. 334) como crimes contra a Administração Geral; e pretende-se 
agora, contrariando conceito sobre a  natureza dos ilícitos que constem eles na Constituição 
Democrática em elaboração como crimes compreendidos no capítulo da segurança pública. As 
expressões em todo o território nacional e o contrabando e descaminho, devem ser eliminados do 
texto na forma apresentada, pois, além do mais, não se justifica que a Polícia Federal, que pode 
perfeitamente reprimir o contrabando ou descaminho dos aeroportos clandestinos, praias 
desertas, fronteiras terrestres desguarnecidas num território de 8 milhões  5000 mil quilômetros 
quadrados, passe a ter a responsabilidade e preocupação com as poucas centenas de metros 
quadrados que compreendem os portos, aeroportos e demais repartições alfandegadas, que 
historicamente sempre foram de responsabilidade da corporação fiscal aduaneira. 

Parecer:   
   A emenda apresentada propõe a supressão de certos "preciosismos" que passaram na redação 
aprovada pela Comissão de Sistematização.  
A forma apresentada pela presente, é mais pura, dando margem a uma ação até mais abrangente 
pelos agentes da lei.  
Somos pela sua aprovação 
 
   
   EMENDA:00924 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOEMA SÃO THIAGO (PDT/CE) 
Texto:   
   Inclua-se como artigo 170 no título V -  
Capítulo III o seguinte dispositivo, renumerando os artigos subsequentes:  
Art. 170 - A Segurança Civil é a proteção que o Estado proporciona à sociedade para assegurar a  
prevenção, vigilância e manutenção da cadeia de vida e do curso do processo de produção e  
circulação de pessoas e bens, através de um sistema único e integrado de ações.  
Parágrafo único - São órgãos de segurança civil:  
- Secretaria Especial do Meio-Ambiente - SEMA;  
- Coordenação de Defesa Civil e Segurança Nuclear;  
- Corpo de Bombeiros;  
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- Polícia Rodoviária;  
- Guardas Florestais. Lei complementar determinará as funções de cada um destes órgãos no 
Sistema de Segurança Civil e a forma de atuação dos Corpos de Bombeiros neste Sistema.  
Art. - Os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e regulares simples,  
organizadas com base na hierarquia, disciplina, investidura militar e recrutamento de voluntários  
e suas reservas sob o comando dos Governadores de Estados, Distrito Federal e Territórios, com o  
objetivo de assegurar as ações emergenciais de defesa da vida útil, do patrimônio social e da  
produção e circulação bens e pessoas.  
Parágrafo único - O Corpo de Bombeiros são forças auxiliares das forças armadas e com elas  
atuam, quando chamadas, nas tarefas de salvamento e busca.  
Art. - De acordo com Lei Complementar, os Corpos de Bombeiros constituem opção do Serviço  
Militar obrigatório e funcionarão através da mobilização de reserva para as suas ações emergenciais.  
Art. - As funções de segurança civil serão exercidas por órgãos civis das administrações da  
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, com exceção dos Corpos de Bombeiros. 
Justificativa: 
   O conceito de defesa civil tem evoluído muito nos últimos anos, exigindo crescente 
instrumentalização do Estado. 
   O crescimento das cidades, a poluição industrial, os acidentes constantes na produção e circulação 
de produtos tóxicos, tudo isso tem levado a um fortalecimento das instituições voltadas à ações de 
caráter emergencial ao mesmo tempo em que, pelo maior relevo e preparo destas instituições, 
potencia-se ação dos órgãos clássicos de preservação ambiental. 
   Os corpos especializados no combate às descontinuidades de cadeia de vida e produção, que se 
tornaram decisivos instrumentos da comunidade numa etapa em que esta, pelos seus meios, já não 
conseguir enfrenta-los tornaram-se, também, pequenos e despreparados para enfrentar problemas 
como Chernobil ou grandes acidentes envolvendo incêndios, produtos tóxicos e congestionamentos 
de circulação. 
   Tudo leva a crer que os problemas de defesa civil tornaram-se tão complexos e grandes que 
exigem, novamente, intensa participação da comunidade nas suas tarefas e maior integração entre 
os agentes de prevenção (órgãos ambientais), repressão (Polícia Rodoviária), Guardas Florestais e 
combate (Bombeiros) aos problemas de defesa civil. 
   Vários países de dimensão industrial similar ao Brasil já separaram as funções de defesa da vida 
das funções de segurança pública, tratando, inclusive de desmilitarizar os corpos de combate no 
campo da defesa civil. 
   É tempo, pois. De dar um primeiro passo no sentido da constituição de uma nova mentalidade na 
preservação ambiental, ao mesmo tempo em que se institui o Sistema de Segurança Civil da 
Sociedade quanto ao modelo de integração de uma instituição militar no âmbito de uma secretaria 
civil, tomar-se-á, certamente, o modelo das Secretarias de Segurança Pública, dirigidos por civil e 
integradas por várias instituições civis e que sempre conviveram bem com as Polícias Militares. 
Parecer:   
  Esta Emenda intenta acrescentar 4 artigos ao Capítulo III do Título V - da Defesa do Estado e das 
instituições Democráticas, do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, para separar 
"as funções de defesa da vida das funções de segurança pública, tratando, inclusive de desmilitarizar 
os corpos de combate da defesa civil".  
Assim, estabelece, como órgãos de segurança civil:  
1)Secretaria Especial do Maio-Ambiente-SEMA;  
2) Coordenação de Defesa, Civil e Segurança Nuclear;  
3) Corpos de Bombeiros;  
4) Polícia Rodoviária; e  
5) Guardas Florestais.  
A proposta não corresponde à orientação adotada pelo Relator, razão por que, optando-se pela 
manutenção do texto do Projeto, é de não se acolher a Emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00927 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE  
SISTEMATIZAÇÃO  
EMENDA MODIFICATIVA  
O § 5o. do art. 169 deste Projeto passa a viger com a seguinte redação:  
"Art. 169 .............................  
§ 5o. Às Guardas Municipais, além do que dispuserem as constituições estaduais, compete a  
proteção do patrimônio municipal.” 
Justificativa: 
A nova redação que ora propomos baseia-se na do § 5º do art. 162 do 2º SUBSTITUTIVO do Relator 
da Comissão de Sistematização. 
   A redação correspondente neste Projeto de constituição da Comissão de Sistematização é a do  
§ 5º do art. 169, “verbis”. 
   “ art.169.............................................................................................. 
.............................................................................................................. 
   § 5º. Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção das instalações e 
dos serviços municipais.” 
   Com esta redação não concordamos, atendendo apelo da Associação das Guardas Municipais do 
Estado de São Paulo, com sede na cidade de SALTO – SP, que congrega 36 guardas Municipais, 
espalhadas por todo o Estado. 
   Esta Associação esclarece que as Guardas Municipais combatem o crime, fazendo patrulhamento 
preventivo e repressivo, que é o propósito das G.Ms., pois, para a vigilância de próprios municipais as 
Prefeituras têm corpo de vigilantes. 
   As Guardas Municipais existem desde o dia 26 de março de 1886 – Lei nº 23, portanto há 121 anos 
e com poder de polícia. A Constituição Paulista, no art. 145, as proclama. 
   A Lei Orgânica dos Municípios, no seu art. 4º, dá às G.Ms competência para, juntamente com o 
Estado, zelar pela segurança pública. 
   Assim, urge que seja mantida a redação do § 5º do art. 162 do 2º SUBSTITUTIVO do Relator da 
Comissão de Sistematização, conforme ora propomos.  
Parecer:   
   A emenda propõe dar nova redação ao § 5º do art.169.  
Entendemos não ser necessária tal alteração, pois o artigo 27 e parágrafos, no capitulo III Dos 
Estados Federados - resguarda esse direito que a emenda proposta pretende defender.  
Somos pela sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:01106 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO (PMDB/PA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Art. 169  
O § 1o. e seus incisos, do art. 169, passam a ter a seguinte redação:  
§ 1o. - A polícia federal, instituída por lei, é destinada a prover:  
I - os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteiras;  
II - a repressão ao tráfico de entorpecentes e drogas afins sem prejuízo da atuação de outros  
órgãos públicos em suas respectivas áreas de competência;  
III - a apuração de infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens e  
serviços da União, assim como outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual e  
exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 315  

 

Justificativa: 
   O rigor a matéria tratada no Capítulo III do Título V não é matéria constitucional, principalmente 
quando especifica atribuições da competência da Polícia Federal. 
   Este, aliás, foi fundamento para a supressão de vários dispositivos corporativistas. 
   Por outro lado, a não ser nas chamadas “Constituições Militares” de 1967 a 1969, tal corporação 
jamais foi tratada a nível de texto constitucional, vez que suas atividades e atribuições sempre foram 
previstas em legislação ordinária. 
   Inusitadamente, no atual projeto de constituição, a Polícia Federal tem suas atividades, atribuições 
e poderes largamente ampliados, de forma injustificada, encapando atribuições historicamente da 
competência e jurisdição de outros órgãos. 
   Com efeitos, o texto a ser substituído começa por promover a Polícia Federal a órgão permanente, 
prerrogativa que em todas as constituições brasileiras ficou reservada apenas às Forças Armadas e 
finaliza estabelecendo a exclusividade, ou seja, o monopólio da polícia judiciária da União. 
   Como se depreende, quaisquer inquéritos no âmbito da União, inclusive os IPM (Inquéritos Policiais 
Militares), privativos das Forças Armadas, passarão para a órbita exclusiva da Polícia Federal. 
   Dessa forma, a Constituição democrática em elaboração, ao invés de institucionalizar a democracia 
plena, ansiada por todo o povo brasileiro, estaria institucionalizando, na realidade, um estado policial, 
onde a Polícia Federal faria as vezes de um espécie e “gestapo” ou “SS” tupiniquim. 
   O substitutivo tem a finalidade de evitar que a Assembleia Constituinte cometa tamanho e 
clamoroso equívoco histórico. 
Parecer:   
   A emenda propõe substituir o § 1º e itens do artigo 169, dando-lhes nova redação.  
Objetivamente, a definição da destinação de que trata o parágrafo e seus itens está mais claro na 
redação proposta pela emenda substitutiva, razão pela qual lhe damos provimento.  
Somos pela sua aprovação. 
 
   
   EMENDA:01547 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao § 3o. do artigo 169 a seguinte redação:  
"Art. 169  
§ 3o. Às polícias militares cabe exercer o policiamento ostensivo e assegurar a preservação  
da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares cabe a atividade da defesa civil. Ambos  
são forças auxiliares e reserva do Exército e se subordinam, juntamente com as policias civis, ao  
Governo dos seus respectivos Estados, Distrito Federal e Territórios.' 
Justificativa: 
   A redação proposta dispõe de forma mais clara sobre o exato papel desses corpos militares e seu 
enquadramento no ordenamento jurídico-administrativo do Poder Público. 
Parecer:   
   A proposição enriquece o texto em elaboração.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:01562 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
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Texto:   
   O inciso I do art. 169 fica assim redigido;  
Art. 169 - ..................................  
I - Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal;  
Ao art. 169 será acrescentado o § 2o. e renumerado o 2o. para 3o. e assim sucessivamente:  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - A Polícia Rodoviária Federal, instituída por lei como órgão permanente, estruturada em 
carreira, terá competência do policiamento ostensivo, segurança e preservação da ordem pública nas 
rodovias federais, segundo  
disposição em lei;  
§ 3o. - .................................... 
Justificativa: 
   A Polícia Rodoviária Federal deve ser instituída como órgão de Segurança, para que ela possa 
prestar com eficiência os relevantes serviços que vem desempenhando há mais de meio século. 
   Na prática, a Polícia Rodoviária Federal, embora tenha apenas funções administrativas, tem 
exercido função que muitas vezes poderia gerar conflito de competência, não passando de 
“relevantes serviços prestados” à população brasileira: acidentes, assaltos, fugas, descaminho, 
contrabando de mercadorias por ela evitados, combatendo sonegação de impostos, quando muitas 
vezes participam de situações emergenciais, transportando feridos em acidentes, em violências nos 
postos de gasolina das estradas, e até socorros a doentes e gestantes no momento azado de darem 
à Luz. 
   A garantia constitucional da qualidade do órgão no setor de Segurança Pública redundará numa 
polícia rodoviária especializada, trazendo enormes benefícios aos usuários das rodovias federais. 
   A estrutura que buscamos à polícia rodoviária federal propiciará excelentes condições para 
atuação, colaborando com os demais órgãos de segurança, reduzindo em sua área jurisdicional os 
índices de acidentes e de  violência e de criminalidade. 
    O objetivo da nossa emenda nesta oportunidade derradeira é a de promover a polícia rodoviária 
federal à condição de órgão de segurança pública, integrando-a numa estrutura que lhe 
proporcionará igualdade de atuação com as demais polícias, sem a sutileza de aparência policial com 
limites de competência. 
  O interesse público reclama a aplicação preventiva e repressiva da lei de maneira mais abrangente 
e eficaz nas rodovias em geral, mormente em virtude da condição brasileira de ser o país recordistas 
em acidentes automobilísticos, muitas vezes causados por imprudência e imperícia dos motoristas. 
Razão da integração da nossa polícia rodoviária Federal no capítulo destinado à segurança pública. 
   Este será o amparo constitucional não só em benefício da polícia rodoviária federal, mas se todos 
os brasileiros usuários das estradas delas usufruindo o caminho do lazer, ou delas se servindo para o 
desenvolvimento e progresso deste país, no transporte e escoamento da nossa produção, que 
imprescindem de total segurança. 
   Nas estradas a função plenamente exercida, na futura Constituição a garantia e uniformidade de 
atuação. 
Parecer:   
   A emenda apresentada propõe seja incluído no art. 169 as atribuições da Polícia Rodoviária 
Federal, uma vez que a Comissão de Sistematização houve por bem incluí-la no Título III - Da 
Organização do Estado - Capítulo I - Da União ( art. 23,XIII).  
A redação dada ao Projeto não seria beneficiada com o acolhimento da Emenda.  
Somos pela sua rejeição. 
 
   
   EMENDA:01755 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUIZIO BEZERRA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Dê-se ao item II, do § 1o., do art. 169 do Projeto de Constituição (A) da Comissão 
de Sistematização a seguinte redação:  
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"Art. 169. ..................................  
§ 1o. ......................................  
I - ........................................  
II - prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas afins, sem prejuízo da atuação de outros 
órgãos públicos em suas respectivas áreas de competência." 
Justificativa: 
   A presente emenda pretende excluir da competência da Polícia Federal a repressão e prevenção 
dos delitos de descaminho e contrabando. 
   Desde a abertura dos portos no Brasil, em 1808, que a tarefa de prevenir e reprimir o contrabando e 
o descaminho é da competência do Ministério da Fazenda, através das Alfândegas, Mesas de 
Rendas e outras repartições alfandegadas. Esta competência está expressamente prescrita no § 5º, 
do artigo. 16, da Nova Consolidação das Leis das Alfandegas e Mesas de Rendas, de 1894. 
   Ressaltando-se que dessa data até nossos dias vários diplomas ratificaram a competência dos 
órgãos fazendários para atuarem nas hipóteses de descaminho e contrabando. 
   A razão de ser da copiosa legislação determinando a competência do Ministério da Fazenda para 
prevenir e reprimir o contrabando é bastante simples e singela. Com efeito, somente no momento que 
se verifica a bagagem de um passageiro ou um partida de mercadorias importadas por um importador 
é que se constata se das mesmas constam mercadorias de importação proibida (contrabando), ou se 
há uma tentativa de iludir no todo ou em parte o pagamento de direitos aduaneiros (descaminho). 
   Esta verificação decorre da aplicação da Tarifa Aduaneira do Brasil, do Acordo Geral sobre Tarifas 
Aduaneiras e Comércio (GATT), de outros Tratados e Convenções Internacionais, no momento do 
despacho aduaneiro de importação, realizado na forma prevista no artigo 44 do Decreto Lei nº 37/66. 
   Positivado o contrabando, a autoridade aduaneira aplica a pena de perdimento da mercadoria de 
acordo com a art. 23., IV, e parágrafo único, ou, ainda, como prescreve o artigo 68, da lei nº 5025/66, 
se mercadoria que, nos termos da lei, tratado ou convenção internacional, firmado, e cuja exportação 
for tentada. A partir deste momento a autoridade aduaneira remete para a autoridade policial as 
peças necessárias a abertura do inquérito criminal. 
   A prevalecer a redação do dispositivo que se pretende substituir, constitucionaliza-se o absurdo de 
passar para a competência da Polícia Federal atividades que desde o Brasil colônia são realizadas 
pelos órgãos aduaneiros, as centenárias alfândegas. 
   O absurdo se torna mais clamoroso se levarmos em conta que o contrabando e o descaminho 
constam no anteprojeto de Código Penal (art. 400 e §§ 1º e 2º) como crimes contra a ordem tributária, 
e no Código Penal (art. 334) como crimes contra a Administração Geral; e pretende-se agora, 
contrariando conceito sobre a natureza dos ilícitos que constem eles na Constituição Democrática em 
elaboração como crimes Compreendidos no Capítulo da Segurança pública. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos da Emenda n. 2p0820-8. 
 
   
   EMENDA:01831 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO FLEMING (PMDB/AC) 
Texto:   
   "Art. 169 - ................................  
§ 3o. - Às Polícias Militares cabe a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos  
Corpos de Bombeiros Militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe execução de  
atividades de defesa civil.  
§ 4o. - As Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, forças auxiliares e reserva  
do Exército, subordinam-se, juntamente com as Polícias Civis ao Governo dos Estados, do Distrito  
Federal e dos Territórios.''  
Renumere-se os demais parágrafos. 
 Justificativa: 
   A redação do texto em causa acolheu palavras desnecessárias (“exercer”) e expressões 
redundantes (“assegurar a preservação”). Além disso atribuiu às Polícias Militares o “policiamento 
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ostensivo” quando, por uma questão de equidade com as suas corporações congêneres, as Polícias 
Civis, que tem funções de “polícia judiciária”, deveria ter por atribuição a “polícia ostensiva”, 
expressão mais técnica e abrangente. Por outro lado, os Corpos de Bombeiros Militares não tiveram 
definidas as suas atribuições e não foram incluídos como forças auxiliares e reservas do  Exército, 
apesar dos seus componentes terem sido considerados “servidores públicos militares” pelo artigo 51 
do Projeto. 
   A proposição ora apresentada pretende, sem alterar a essência do texto, sintetizá-lo em sua forma, 
adequá-lo por analogia à redação do parágrafo anterior (2º) e sanar as omissões apontadas. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende, sem alterar a essência das redações dos 3o. e 4o. do art. 169 do 
Projeto de Constituição (A) da Comissão de Sistematização, sintetizá-las em sua forma, adequá-las 
por analogia à redação do parágrafo anterior (2.) e sanar as omissões apresentadas, como seguem:  
"A redação do texto em causa acolheu palavras desnecessárias ("exercer") e expressões 
redundantes ("assegurar a preservação"). Além disso atribui às Polícias Militares o "policiamento 
ostensivo" quando, por uma questão de equidade com as suas corporações congêneres, as Polícias 
Civis, que têm funções de "polícia judiciária", deveriam ter por atribuição a "polícia ostensiva", 
expressão mais técnica e abrangente. Por outro lado, os Corpos de Bombeiros Militares não tiveram 
definidas as suas atribuições e não foram incluídas como forças auxiliares e reservas do Exército, 
apesar dos seus componentes terem sido considerados "servidores públicos militares" pelo artigo 51 
do Projeto".  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:01855 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALÉRCIO DIAS (PFL/AC) 
Texto:   
   Inclua-se mais um parágrafo, o § 6o, ao Art. 169, integrante do Capítulo III - Da Segurança  
Pública -, do Título V, com o seguinte teor:  
Art. 169..........................................  
§ 6o. - "Aos delegados de polícia, que ingressarão na carreira, atendidos os requisitos e exigências  
de lei para o recrutamento, mediante concurso público de provas e títulos, observada na nomeação  
a ordem de classificação, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil na  
organização e realização do concurso, em todas as suas fases, e aos Oficiais Superiores das 
polícias militares e corpos de bombeiros militares aplicam- se vedações e se assegura o regime 
jurídico de remuneração previstos para o Ministério Público, correspondente no âmbito Federal, e dos 
Estados." 
Justificativa: 
   As polícias militar e civil cumprem missões essenciais ao equilíbrio e segurança, e à paz social. A 
complexidade dos modos e formas de convivência, fruto do processo do desenvolvimento, passa a 
exigir o aparelhamento compatível dos organismos que, em nome e proteção da liberdade e dos 
direitos dos cidadãos, dedicam-se à segurança pública. Materialmente é preciso preparar as 
instituições com recursos atualizados, modernos, adequados às exigências do presente e prever os 
ajustes que o progresso científico e tecnológico estão a impor a cada instante. Simultaneamente, é 
imperioso que o componente humano esteja, em constante processo de atualização e 
aperfeiçoamento. Aos profissionais incumbidos das missões mais complexas e de maior 
responsabilidade dirige-se e faz convergir a cobrança da sociedade, no particular, por segurança. A 
qualificação, o preparo técnico e profissional são requisitos e fatores de fundamental relevância neste 
contexto e as estruturas de grau superior de responsabilidade para assegurar a tranquilidade, o 
equilíbrio na vida social, hão de estar munidas de meios e instrumental e supridas de condições e 
recursos sem os quais certamente advirá o prejuízo, o dano social irreparável, de graves 
consequências para o convívio e a paz que se reclama, a todo o instante. Por isso, é mister que se 
cuide, com prioridade, do recrutamento desta força de trabalho e se definam os requisitos e 
exigências ao ingresso na carreira, como se propugna, com a presente preposição de emenda. 
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   De igual sorte, fundamentalmente é que um mínimo de proteção e garantia se estipule aos 
exercentes de funções e missões tão espinhosas, de alto risco, e imprescindíveis à sociedade 
democraticamente organizada. A remuneração há de estar, pois, situada em determinado patamar e 
a salvo das inquietações mais elementares da condição da sobrevivência humana, com o mínimo de 
dignidade. O delegado de polícia, federal ou estadual, de carreira, e, bem assim, o oficial superior das 
policias militares ou dos corpos de bombeiros militares, com formação e nível de qualificação de 
suficiência plena ao grau de complexidade das missões que lhes estão afetas, devem, portanto, é 
iniludível, merecer retribuição, remuneração por seu trabalho, compatível, como se propõe, em alguns 
Estados da Federação já se consagrou na legislação, fixando-se por igual vedações que se 
justifiquem, tanto quanto se consigna de referência ao Ministério Público que, no particular, serve de 
parâmetro e referencial. Entender-se-á, inclusive, que a acolhida desta proposição deverá significar o 
sentido de uma decisão de profundo conteúdo de justiça com estas categorias de servidores do povo, 
de quem, por vezes, o povo reclama, por não estar obrigado a avaliar, e também, por não poder 
aferir, muitas vezes, o quanto de vicissitudes que enfrentam estes servidores no seu desempenho 
profissional e na luta pela própria sobrevivência. As deficiências do aparelhamento policial, no seu 
sentido abrangente, incluindo a polícia militar, a polícia civil e os corpos de bombeiros militares, 
constituem, ainda no Brasil, um sério e grave desafio, carências que atingem, duramente, o 
tratamento e o valor atribuídos pela sociedade e pelos poderes constituídos ao policial militar, 
lastimavelmente. É preciso, com urgência, vencer, superar esta situação que não pode perdurar, sob 
pena de agravar-se o quadro dramático relativo à segurança pública e violência neste país. Todos os 
esforços, meios e recursos devem ser mobilizados em prol desta causa. Nada de significativo, no 
entanto, se produzirá sem o devido respeito e consideração ao componente humano, sem atribuir 
compatível e condigna remuneração ao trabalho a cargo de profissionais com nível de capacitação e 
qualificação técnica e experiência, que justificam esta preposição. 
Parecer:   
   A matéria deve ser tratada através da legislação ordinária.  
Somos, pois, pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01876 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARANHÃO (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de constituição da comissão de Sistematização.  
Acrescente-se ao Art. 169 o inciso e Parágrafo 4o., remunerando-se os demais:  
IV - polícia rodoviária federal.  
§ 4o. - A polícia rodoviária federal é destinada a proceder a apuração das infrações  
penais e de tráfego no âmbito das rodovias federais. 
Justificativa: 
   O projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, no capítulo I, referente à Organização 
Político Administrativa inciso XIII, do Art. 23, consagra a instituição da polícia rodoviária federal ao 
lado das demais que compõem o aparelho policial do Estado. 
   Não se concebe pois a omissão dessa meritória Organização no Capítulo III, dedicado aos órgãos 
de segurança pública. Todos conhecem a nossa “polícia rodoviária federal” e o papel fundamental 
que desempenha na segurança das estradas. Precisamos revesti-la da autoridade necessária ao 
eficaz desempenho de sua fundação. Esse o objetivo de nossa emenda. 
Parecer:   
   " Esta Emenda tem por escopo incluir a Polícia Rodoviária Federal entre os órgãos de segurança 
pública, para tanto acrescentando item IV ao art. 169 do Projeto de Constituição (A) da Comissão de 
Sistematização.  
Acrescenta ainda § 4o, estabelecendo que "a polícia rodoviária federal é destinada a proceder a 
apuração das infrações penais e de tráfego no âmbito das rodovias federais".  
A Emenda sob exame reitera proposta já rejeitada em fase anteriores, por mostrar-se incompatível 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 320  

 

com a estrutura de Segurança Pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01980 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao § 5o. do art. 169 do Projeto de Constituição (a) seguinte redação:  
Art. 169 ....................................  
§ 5o. - Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinados a exercer as funções  
de auxiliar no policiamento preventivo e ostensivo, bem como à proteção do patrimônio  
municipal, no que dispuser as constituições estaduais. 
Justificativa: 
   A presente emenda visa outorgar maiores competências às guardas municipais, que pelo projeto 
limitam-se simplesmente a guarda de próprios municipais. 
   A extensão de competências, simplesmente mantém um serviço que já vem sendo prestado pela 
grande maioria de guardas municipais existentes no país, com excelentes resultados na prevenção 
de criminalidade. 
Parecer:   
   A presente Emenda visa a outorgar maiores competências às guardas municipais que pelo Projeto 
de Constituição (A) da Comissão de sistematização "limita-se simplesmente à guarda de próprios 
municipais", dando nova redação ao § 5o. do art. 169 do Projeto em questão.  
A proposta apresentada com a Emenda não corresponde à decisão da relatoria sobre a matéria, até 
pelo fato de não constituir aperfeiçoamento do texto do Projeto.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:02041 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO V 
Dê-se ao Título V do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO V 
DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS 
[...] 
CAPÍTULO III 
DA SEGURANÇA PÚBLICA 
Art. 170 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida pela 
a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos: 
I - polícia federal. 
II - polícias civis. 
III - polícias militares e corpos de bombeiros militares.  
Parágrafo 1º - A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, é destinada a: 
I - Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e 
interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras 
infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, 
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segundo se dispuser em lei. 
II - Prevenir e reprimir, em todo o território nacional, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e a de outros órgãos públicos em 
suas respectivas áreas de competência. 
III - Exercer a polícia marítima, aérea e de fronteiras. 
IV - Exercer, com exclusividade, a polícia judiciária da União. 
Parágrafo 2º - As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, são destinadas, 
ressalvada a competência da União, a proceder à apuração de infrações penais, exercendo as 
funções de polícia judiciária. 
Parágrafo 3º - As polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública aos 
corpos de bombeiro militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe execução de atividades 
de defesa civil. 
Parágrafo 4º - As polícias militares e corpos 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. 
Parágrafo 5º - A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela 
segurança pública, de maneira a assegurar a eficiência de suas atividades. 
Parágrafo 6º - Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção das 
instalações, bens e serviços municipais, conforme dispuser a lei. 

Assinaturas  

1. Ricardo Fiuza 
2. Ismael Wanderley 
3. Antônio Câmara 
4. Henrique Eduardo Alves 
5. Sadie Hauache 
6. Siqueira Campos 
7. Aluízio Campos 
8. Eunice Michiles 
9. Samir Achoa 
10. Maurício Nasser 
11. Francisco Dornelles 
12. Mauro Sampaio 
13. Stélio Dias 
14. Airton Cordeiro 
15. José Camargo 
16. Mattos Leão 
17. José Tinoco 
18. João Castelo 
19. Guilherme Palmeira 
20. Carlos Chiarelli 
21. Ézio Ferreira 
22. José Dutra 
23. Carrel Benevides 
24. Joaquim Sucena 

(Apoiamento) 
25. Roberto Torres 
26. Arnaldo Faria de Sá 
27. Sólon Borges dos Reis 
28. Expedito Machado 
29. Manoel Viana 
30. Amaral Neto 
31. Antonio Salim Curiatti 
32. José Luiz Maia 
33. Carlos Vírgilio 
34. Mário Bouchardet 
35. Melo Freire 
36. Leopoldo Bessone 
37. Aloísio Vasconcelos 
38. Messias Góis 
39. Luiz Marques 

40. Orlando Bezerra 
41. Furtado Leite 
42. Daso Coimbra 
43. João Rezek 
44. Roberto Jefferson 
45. João Menezes 
46. Vingt Rosado 
47. Cardoso Alves 
48. Paulo Roberto 
49. Lourival Baptista 
50. Rubem Branquinho 
51. Cleonâncio Fonseca 
52. Bonifácio de Andrade 
53. Agripino de Oliveira Lima 
54. Narciso Mendes 
55. Marcondes Gadelha 
56. Mello Reis 
57. Arnold Fioravante 
58. Jorge Arbage 
59. Chagas Duarte 
60. Álvaro Pacheco 
61. Felipe Mendes 
62. Alysson Paulinelli 
63. Aloysio Chaves 
64. Sotero Cunha  
65. Gastone Righi 
66. Dirce Tut Quadros 
67. José Messias Murad 
68. Mozarildo Cavalcanti 
69. Flávio Rocha 
70. Gustavo de Faria 
71. Flávio Palmier da Veiga 
72. Gil César 
73. João Da Mata 
74. Dionísio Hage 
75. Leopoldo Peres 
76. Carlos Sant’anna 
77. Délio Braz 
78. Gilson Machado 
79. Nabor Júnior 

80. Geraldo Fleming 
81. Osvaldo Sobrinho 
82. Osvaldo Coelho 
83. Hilário Braun 
84. Edivaldo Motta 
85. Paulo Zarzur 
86.  Nilson Gibson 
87. Milton Reis 
88. Marcos Lima 
89. Milton Barbosa 
90. Ubiratan Aguiar 
91. Chagas Duarte 
92. Marluce Pinto 
93. Ottomar Pinto 
94. Olavo Pires 
95. Victor Fontana 
96. Orlando Pacheco 
97. Orlando Bezerra 
98. Ruberval Pilotto 
99. Alexandre Puzyna 
100. Artenir Werner 
101. Jorge Bornhausen 
102. Divaldo Suruagy 
103. Francisco Sales 
104. Assis Canuto 
105. José Viana 
106. Lael Varela 
107. Telmo Kirst 
108. Darcy Pozza 
109. Arnaldo Prieto 
110. Osvaldo Bender 
111. Adylson Motta 
112. Hilário Braun 
113. Paulo Mincarone 
114. Adroaldo Streck 
115. Victor Faccione 
116. Luís Roberto Ponte 
117. João de Deus Antunes 
118. Djenal Gonçalves 
119. José Egreja 
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120. Ricardo Izar 
121. Afif Domingos 
122. Jayme Paliarin 
123. Delfim Neto 
124. Farabulini Júnior 
125. Fausto Rocha 
126. Tito Costa 
127. Caio Pompeu 
128. Felipe Cheidde 
129. Virgílio Galassi 
130. Manoel Moreira 
131. José Mendonça Bezerra 
132. José Lourenço 
133. Vinícius Cansanção 
134. Ronaro Corrêa 
135. Paes Landin 
136. Alércio Dias 
137. Mussa Demes 
138. Jessé Freire 
139. Gandi Jamil 
140. Alexandre Costa 
141. Albérico Cordeiro 
142. Iberê Ferreira 
143. José Santana de 

Vasconcellos 
144. Christóvam Chiaradia 
145. Rosa Prata 
146. Mário De Oliveira 
147. Silvio Abreu 
148. Luiz Leal 
149. Genésio Bernardino 
150. Alfredo Campos 
151. Theodoro Mendes 
152. Amílcar Moreira 
153. Osvaldo Almeida 
154. Ronaldo Carvalho 
155. José Freire 
156. Matheus Iensen 
157. Antonio Ueno 
158. Dionísio Dal Prá 
159. Jacy Scanagatta 
160. Basílio Villani 
161. Osvaldo Trevisan 
162. Renato Johnsson 
163. Ervin Bonkoski 
164. Jovanni Masini 
165. Paulo Pimentel 
166. José Carlos Martinez 
167. Arolde De Oliveira 
168. Rubem Medina 
169. Denisar Arneiro 
170. Jorge Leite 
171. Aloisio Teixeira 
172. Roberto Augusto 
173. Messias Soares 
174. Dalton Canabrava 
175. Asdrúbal Bentes 
176. Jarbas Passarinho 
177. Gerson Peres 
178. Carlos Vinagre 
179. Fernando Velasco 
180. Arnaldo Moraes 
181. Fausto Fernandes 
182. Domingos Juvenil 

183. Inocêncio Oliveira 
184. Osvaldo Coelho 
185. Salatiel Carvalho 
186. José Moura 
187. Marco Maciel 
188. Gilson Machado 
189. José Mendonça Bezerra 
190. Carlos De’carli 
191. Paulo Marques 
192. José Luiz Maia 
193. João Lobo 
194. Oscar Corrêa 
195. Maurício Campos 
196. Sérgio Werneck 
197. Raimundo Rezende 
198. José Geraldo 
199. Álvaro Antônio 
200. José Elias 
201. Rodrigues Palma 
202. Levy Dias 
203. Ruben Figueiró 
204. Rachid Saldanha Derzi 
205. Ivo Cersósimo 
206. Enoc Vieira 
207. Joaquim Haickel 
208. Edison Lobão 
209. Victor Trovão 
210. Onofre Corrêa 
211. Albérico Filho 
212. Vieira Da Silva 
213. Costa Ferreira 
214. Eliezer Moreira 
215. José Teixeira 
216. Júlio Campos 
217. Ubiratan Spinelli 
218. Jonas Pinheiro 
219. Louremberg Nunes Rocha 
220. Roberto Campos 
221. Cunha Bueno 
222. Aécio De Borba 
223. Bezerra De Melo 
224. Francisco Carneiro 
225. Fábio Raunheitti 
226. Feres Nader 
227. Meira Filho 
228. Márcia Kubitschek 
229. Milton Reis 
230. Irapuan Costa Júnior 
231. Roberto Balestra 
232. Luiz Soyer 
233. Délio Braz 
234. Naphtali Alves Souza 
235. Jalles Fontoura 
236. Paulo Roberto Cunha 
237. Pedro Canedo 
238. Lúcia Vânia 
239. Nion Albernaz 
240. Fernando Cunha 
241. Antônio De Jesus 
242. Nyder Barbosa 
243. Pedro Ceolin  
244. José Lins 
245. Homero Santos 
246. Chico Humberto 

247. Osmundo Rebouças 
248. José Lourenço 
249. Luis Eduardo 
250. Eraldo Tinoco 
251. Benito Gama 
252. Jorge Viana 
253. Ângelo Magalhães 
254. Leur Lomanto 
255. Jonival Lucas 
256. Sérgio Brito 
257. Roberto Balestra 
258. Waldeck Ornelas 
259. Francisco Benjamim 
260. Etevaldo Nogueira 
261. João Alves 
262. Francisco Diógenes 
263. Antônio Carlos Mendes 

Thame 
264. Jairo Carneiro 
265. Paulo Marques 
266. Rita Furtado  
267. Jairo Azi 
268. Eduardo Moreira 
269. Manoel Ribeiro 
270. Naphtali Alves De Sousa 
271. José Mello 
272. Jesus Tajra 
273. José Dutra 
274. Hélio Rosas 
275. Simão Sessim 
276. Osmar Leitão 
277. Miraldo Gomes 
278. José Carlos Coutinho 
279. Antonio Carlos Franco 
280. Rubem Branquinho 
281. Maria Lúcia 
282. Maluly Neto 
283. Carlos Alberto 
284. Gidel Dantas 
285. Adauto Pereira 
286. Anníbal Barcellos 
287. Geovani Borges 
288. Eraldo Trindade 
289. Antonio Ferreira 
290. João Machado Rollemberg 
291. Odacir Soares 
292. Mauro Miranda 
293. Sarney Filho 
294. Albano Franco 
295. Francisco Coelho 
296. João Lobo 
297. Wagner Lago 
298. Erico Pegoraro 
299. Evaldo Gonçalves 
300. Raimundo Lira 
301. Fernando Gomes 
302. Messias Soares 
303. César Cals Neto 
304. Mauro Borges 
305. Arnaldo Martins 
306. Eliel Rodrigues 
307. Joaquim Bevilacqua 
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Justificativa:   

   A presente emenda substitutiva tem por escopo deixar mais explícitos alguns textos do Projeto de Constituição. 
No artigo 159, “caput”, suprime-se a condicionamento da decretação do estado de defesa ao pronunciamento do Congresso 
Nacional, em respeito à urgência requerida pela ação contra ameaças graves e iminente instabilidade institucional, que não 
compraz com qualquer tipo de retardamento. 
No artigo 170, desdobrou-se o parágrafo 3º para evitar-se dúbia interpretação sobre as forças auxiliares e reservas do 
Exército, descritas no Projeto da Comissão de Sistematização. 
No mais, são pequenos acertos de linguagem, introduzidos nos textos dos artigos e parágrafos deste Título. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Adianto que votarei pela aprovação, 
nos termos da emenda "Centrão". 
CAPÍTULO I 
SEÇÃO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 160 (“caput”), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 161 ( "caput “ ), incisos I e II e Parágrafo único; Art. 162 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 163 ("caput") 
incisos I, II, III, IV, V, VI e VII e seu Parágrafo único; Art. 164 ("caput"); Art. 165 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 166 ("caput"); Art. 167 ("caput") e parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 168 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 169, §§ 1º e 2º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 170 ("caput"), incisos I, II e III, § 1º, incisos I, II, III e IV, 
§§ 2º , 3º , 4º , 5º e 6º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:00109 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Título V  
Capítulo III  
Art. 150  
Parágrafo: 5o.  
Emenda Supressiva  
Suprima-se do § 5o., do artigo 150, do projeto da Constituição (B), aprovado em primeiro  
turno, os seguintes termos: "Execução de" 
Justificativa 
As atividades de defesa civil compreendem as fases de planejamento, execução e coordenação. Atualmente, 
as atribuições dos Corpos de Bombeiros Militares já abrangem as fases citadas, permitindo um trabalho 
integrado, nos casos em que aquelas corporações agem em defesa da sociedade, vez que, ante as 
peculiaridades da ação a executar, suas diversas fases podem ser planejadas e coordenadas por seu 
executor. 
Limitar o atribuição dos Corpos de Bombeiros à execução das atividades de defesa civil é uma posição 
retrógrada, pois evidencia dois graves equívocos: a) não permite uma visão globalizada da atividade, por ser 
planejada por um órgão e executada em outro, b) dificulta a ação dos Corpos de Bombeiros, por executar 
ação planejada por terceiros. 
Justifica-se, portanto, esta emenda pela necessidade de se manterem as atuais atribuições dos Corpos de 
Bombeiros, no que respeita à defesa civil. 
Parecer:   
   Pretende a emenda em análise suprimir a expressão "execução do" do § 5o. do Art. 150 do Projeto de 
Constituição "B".  
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Presume o ilustre autor que a redação dada venha a inibir a função de planejamento dos Corpos de 
Bombeiros na ações de defesa civil. O receio é infundado. A defesa civil não irá se sobre por à ação dos 
bombeiros na proteção dos cidadãos em decorrência da norma aprovada. Muito pelo contrário, o 
planejamento da defesa civil é da competência de inúmeros órgãos nas diversas esferas de governo, sem 
prejuízo da participação dos corpos de bombeiros. 
 
   
   EMENDA:00249 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CELSO DOURADO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Art. 150 ..................................  
§ 6o. - As policias militares e corpos 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.  
Suprimir a expressão: "forças auxiliares" do parágrafo 6o. do art. 150. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Objetiva a proposição suprimir a expressão "forças auxiliares" do § 6o. do art. 150. Considerar as polícias 
militares e os corpos de bombeiros como forças auxiliares não se constitui em "capitis diminutio" para 
aquelas valorosas corporações. Trabalham elas, assim como o Exército Nacional, em atividades peculiares e 
bem definidas. O texto do dispositivo foi objeto de estudo acurado e amplo debate e deve ser mantido.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00297 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Título V  
Capítulo III  
Art. 150  
Parágrafo 5º.  
Suprima-se do § 5º, do artigo 150, do projeto de Constituição, aprovado em primeiro turno, os seguintes 
termos: “Execução de" 
Justificativa 
As atividades de defesa civil compreendem as fases de planejamento, execução e coordenação. Atualmente, 
as atribuições dos Corpos de Bombeiros Militares já abrangem as fases citadas, permitindo um trabalho 
integrado, nos casos em que aquelas corporações agem em defesa da sociedade, vez que, ante as 
peculiaridades da ação a executar, suas diversas fases podem ser planejadas e coordenadas por seu 
executor. 
Limitar o atribuição dos Corpos de Bombeiros à execução das atividades de defesa civil é uma posição 
retrógrada, pois evidencia dois graves equívocos: a) não permite uma visão globalizada da atividade, por ser 
planejada por um órgão e executada em outro, b) dificulta a ação dos Corpos de Bombeiros, por executar 
ação planejada por terceiros. 
Justifica-se, portanto, esta emenda pela necessidade de se manterem as atuais atribuições dos Corpos de 
Bombeiros, no que respeita à defesa civil. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer à emenda número 2T00109-6. 
 
   
   EMENDA:00486 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: § 4o. do Art. 150  
Corrigir, dentro da técnica legislativa, o texto do § 4o. do Art. 150, que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 150 ..................................  
............................................  
§ 4o. às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da 
União, a apuração de infrações penais comuns, e as funções de polícia judiciária. 
Justificativa 
O objetivo da emenda é, dentro da boa técnica legislativa, tornar o texto mais preciso, de modo a não suscitar 
dúvida de interpretação, quanto a incumbência da Polícia Civil. 
Pretendemos resguardar as Polícias Civis da competência de apuração das infrações penais constantes dos 
Códigos Especiais, como por exemplo, o Código Penal Militar. 
Nosso propósito é tornar o texto preciso. 
Parecer:   
   Em resumo a proposição do ilustre autora pretende dotar de maior precisão de linguagem jurídica à norma 
inscrita no parágrafo 4o. do Projeto de Constituição B.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:00537 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO AUGUSTO (PTB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o § 7o. do artigo 150 do Projeto. 
Justificativa 
1. Da Constituição, que é a lei maior, derivará todo ordenamento normativo, federal, estadual e 
municipal; 
2. A organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, já estão previstas no Projeto. 
a) A polícia federal, polícia rodoviária e ferroviária federais, a polícia militar e corpos de bombeiros 
militar do Distrito Federal e Territórios, conforme artigo 21, XIV. 
b) Quanto a efetivo, organização, material bélico, garantia, convocação e mobilização das polícias 
militares e corpos de bombeiros militares – artigo 22, XX. 
c) Competência das polícias federais – artigo 22 XXI; 
d) Bem como organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis – artigo 24, XVI. 
3. Dizer que a lei disciplinará os órgãos de segurança pública para garantir-lhes a eficiência e dizer o 
óbvio, a partir dos princípios fundamentais já estabelecidos no Projeto (artigo 1º), todos eles objetivando o 
bem –estar geral da sociedade brasileira. 
É natural que para garanti-los, todo o poder público tem que se estruturar adequadamente. 
 Daí não haver motivo para que apenas no que tange aos órgãos policiais se preconize aludida eficiência. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre autor a supressão do § 7o. do Art. 150 do projeto oriundo da 1a. discussão.  
Entendemos que a pretensão não merece acolhida porque há necessidade de que a lei discipline a 
organização e funcionamento dos órgãos de segurança.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00538 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO AUGUSTO (PTB/RJ) 
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Texto:   
   Suprima-se do - 8o., do artigo 150 as expressões "serviços" e "conforme dispuser a lei", de forma que o 
referido parágrafo passe a ter seguinte redação:  
"Art. 150 - ........................  
§ 8o. - Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção das  
instalações e bens municipais." 
Justificativa 
“Serviços” é a expressão por demais ampla. Aurélio Buarque de Holanda define “serviços” como o 
“desempenho de qualquer trabalho, emprego ou comissão”. Dessa forma, tudo o que ocorresse no município 
seria atribuição da guarda municipal, a qual entraria em zona de conflito com os demais órgãos da 
Segurança Pública. 
A guarda municipal ficaria à disposição da administração pública municipal, para atender todos os serviços 
que lhe são inerente e que já são em número suficiente, justificando sua criação. 
A guarda não tem poder da polícia. Além disto, se o Projeto de Constituição atribuiu à polícia civil a apuração 
de infrações penais e à polícia militar o policiamento ostensivo, a guarda municipal não pode invadir tais 
áreas. Se o fizer, além do desperdício de recursos provocados pela superposição de funções, teremos ainda 
os inevitáveis conflitos. 
A guarda deve cuidar dos próprios municipais, defender o patrimônio do povo. Se o legislador quisesse que 
tal corporação cuidasse dos “serviços” municipais, ao invés de guarda municipal a teria chamado “Policia 
Municipal”. 
A expressão “conforme dispuser a lei” caracteriza uma ingerência da Federação em assunto tipicamente 
municipal. 
Parecer:   
   Pretende a emenda em análise a supressão das expressões "serviços" e "conforme dispuser a lei" inscritas 
no § 8o. do art. 150.  
A proposição não melhora o texto. Os bens municipais incluem as instalações e a manutenção do termo é 
redundante.  
A expressão "conforme dispuser a lei" não caracteriza ingerência da União em assunto "interna corporis" do 
município - a lei regulamentadora será a própria lei municipal.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00548 RETIRADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM BRANQUINHO (PMDB/AC) 
Texto:   
   Suprima-se do texto do parágrafo 4o. do artigo 150 a expressão "Dirigidas por delegados de  
Polícia de Carreira".  
***RETIRADA PELO AUTOR*** 
Justificativa 
Emenda sem justificativa 
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte, com sua emenda, suprimir do Art. 150, § 4o. a expressão: "dirigidas por 
delegados de polícia de carreira". Não acode razão ao autor. A profissionalização das atividades de direção é 
de todo desejável, porque estimula o aperfeiçoamento profissional, gera competência funcional e reforça a 
autoridade.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00608 RETIRADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   Suprima-se do Projeto de Constituição "B" da Assembleia Nacional Constituinte, a expressão  
"POLÍCIA OSTENSIVA", constante do parágrafo 5o. do artigo 150, substituindo-a pela expressão  
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POLICIAMENTO OSTENSIVO.  
***RETIRADA PELO AUTOR*** 
Justificativa 
Pretende-se que a expressão “POLÍCIA OSTENTENSIVA” foi grafada equivocadamente, haja vista a 
acepção distorcida que a expressão contida no texto constitucional nos revela. 
Entendemos que a sua permanência no Projeto de Constituição reduziria a missão policial a mero serviço de 
ronda. 
Pela presente justificativa, propugnamos aos eminentes Senhores e Senhoras Constituintes a aprovação 
desta emenda.  
Parecer:   
   Pretende a emenda em estudo a substituição da expressão "Polícia ostensiva" inscrita no § 5o. do Art. 150 
do Projeto de Constituição "B" pela expressão "Policiamento ostensivo".  
Entendemos que as expressões se equivalem o que torna infundado o receio do nobre autor de que o texto 
do projeto possa reduzir a missão policial a mero serviço de ronda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00743 RETIRADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSMIR LIMA (PMDB/AC) 
Texto:   
   Suprima-se do § 4o. - Item IV - art. 150 -  
capitulo III, a expressão:  
"... dirigidas por delegados de polícia de carreira".  
***RETIRADA PELO AUTOR*** 
Justificativa 
Endentemos que a expressão tira dos governadores o direito de escolher livremente o secretário de 
segurança e seus auxiliares na área da polícia civil. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte, com sua emenda, suprimir do Art. 150, § 4o. a expressão: "dirigidas por 
delegados de polícia de carreira". Não acode razão ao autor. A profissionalização das atividades de direção é 
de todo desejável, porque estimula o aperfeiçoamento profissional, gera competência funcional e reforça a 
autoridade.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00800 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO RAMOS (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Seja suprimida a expressão "a execução de", constante do parágrafo 5o., do artigo 150, no que  
se refere à destinação dos Corpos de Bombeiros Militares. 
Justificativa: 
O novo texto Constitucional, ao consagrar atribuição própria aos Corpos de Bombeiros Militares, fará com 
que nas diversas Unidades da Federação eles passem a ser Corporações distintas das Polícias Militares, o 
que trará grandes benefícios à segurança pública. 
Os Corpos de Bombeiros Militares, tomando por base o que ocorreu no Rio de Janeiro e no Distrito Federal, 
onde são Corporações independentes, participam do Planejamento, da Coordenação e da Fiscalização, além 
de Inúmeras outras atividades vinculadas à  Defesa Civil. 
Portanto, não há razão para que o texto Constitucional restrinja a sua participação à execução, o que poderá 
acarretar confrontos e conflitos desnecessários, em prejuízo da população, que precisa e quer segurança. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer à emenda número 2T00109-6. 
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   EMENDA:00835 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS VINAGRE (PMDB/PA) 
Texto:   
   Suprima-se do texto do § 6o. do Art. 150 do Projeto de Constituição B, a expressão "e reserva". 
Justificativa 
Mais uma vez voltamos perante esta Constituinte em defesa dos policiais militares do estados. PM. pelos 
relevantes e inestimáveis serviços que vêm prestando às nossas comunidades. com um policiamento 
ostensivo e preventivo, com a finalidade de assegurar a paz e a tranquilidade à população como um todo. 
Quando pretendemos suprimir essa palavra “RESERVA" é para assim permitir que fique a denominação 
"FORÇA AUXILIAR DO EXÉRCITO", porque já tivemos a oportunidade de ouvir vários generais que 
exerceram as funções de Inspetor Geral das Polícias Militares – órgão esse que pertence ao Estado Maior do 
Exército - dizer que o termo “RESERVA" para as PM não é apropriado, visto dar ideia de alguém que pode 
ser substituído, ou mesmo uma tropa, em um determinado acontecimento, o que não acontece com as PM, 
pois elas precedem o emprego das Forças Armadas nas graves perturbações da ordem ou nos casos de 
calamidade pública. 
Parecer:   
   Intenta a emenda em análise a supressão da expressão "... e reserva" inscrita no § 6o. do Art. 150 do 
projeto de Constituição oriundo da primeira discussão.  
Verifica-se a preocupação, de que o termo reserva possa caracterizar diminuição da importância que têm e 
merecem as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares.  
A preocupação é infundada, eis que as duas corporações realizam atividades próprias e poderão ser 
convocadas, como reserva do Exército, em circunstâncias especiais.  
Pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:00902 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se no parágrafo oitavo do artigo 150 do texto do relator, a expressão "destinadas a  
proteção de seus bens, serviços e instalações", ficando o parágrafo com o seguinte texto:  
Art. 150 - ........................... 
Parágrafo oitavo - Os municípios poderão constituir guardas municipais, conforme dispuser a lei." 
Justificativa 
O problema de segurança no nosso país está assumindo um nível que pode ser equiparado a outros setores 
de responsabilidade do Estado e reclamando cada vez mais uma especialização que se encaminha 
crescentemente a redução do seu espaço de atuação. 
No instante em que estamos atribuindo aos municípios uma série adicional de encargos e responsabilidades 
a par da cessão de maiores recursos públicos, por que não deixar aos municípios a opção de, conforme 
dispuser a lei, poder atuar na área de segurança que lhe for possível e assim convier mais a comunidade? 
Parecer:   
   A presente emenda pretende suprimir do § 8o. do art. 150 do texto oriundo do primeiro turno a expressão 
"destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações". A proposição melhora o texto. É sensato deixar 
ao legislador ordinário dispor sobre a organização e competências das guardas municipais.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:00922 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MILTON LIMA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprimam-se do inciso II do § 1o. do art. 150 do Projeto B (2o. Turno), os termos "em todo o território 
nacional" e "o contrabando e o descaminho".  
O texto remanescente, em consequência da supressão, passa a ser o seguinte:  
"Art. 150 (..............  
§ 1o. A política federal, instituída por lei como órgão permanente, destina-se a:  
(..............  
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins , sem prejuízo da  
ação fazendária e de outros órgãos públicos em suas respectivas áreas de competência;" 
Justificativa: 
A competência das repartições alfandegárias do Ministério da Fazenda, para prevenir e reprimir o 
contrabando e o descaminho, remonta à abertura dos portos, no Brasil, em 1.908. Designadas 
diferentemente, no decorrer dos tempos, tais como alfandegas, mesas de rendas, ou, simplesmente, 
agências ou inspetorias de Receita Federal, essas repartições têm tido definida tal competência em atos, 
como a Nova Consolidação das Leis das Alfândegas e Mesas de Rendas, de 1894, a Lei nº 1.884, de 10 de 
junho de 1953 (art. 3º, parágrafo único), ou o Decreto nº 50.417, de 6 de abril de 1961 (art. 1º e 2º). 
Com efeito, as funções fiscalizadoras exercidas pelo Ministério da Fazenda requerem elevado nível técnico e 
de especialização, a fim de que as diferentes modalidades de infrações à legislação tributária, inclusive a 
aduaneira, na qual figuram o contrabando e o descaminho, sejam caracterizadas, prevenidas e reprimidas de 
forma clara e precisa, recuperando-se s recursos públicos que o infrator tentar subtrair ao Fisco. 
Não se pode confundir o ilícito fiscal com o ilícito penal. O Primeiro diz respeito ao fato econômico em que se 
fundamenta a exigência tributaria e suas normas substantivas e adjetivas, enquanto que o segundo se 
restringe à caracterização do ato doloso ou culposo praticado pelo infrator. No âmbito de legislação tributária, 
o primeiro tem consequências de caráter econômico, como a aplicação da pena de perdimento da 
mercadoria clandestinamente introduzida no país ou desacompanha de documentação idônea. A ilícito penal, 
por sua vez diz respeito ao sujeito ativo do crime, com fundamento na imputabilidade e na responsabilidade 
subjetiva do próprio autor da infração penal. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal deixou firmado, em Acórdão proferido no Recurso 
Extraordinário nº 62.577-SP (Tribunal Pleno) que (voto do Ministro Evandro Lins – Relator): 
“em face da distinção entre o contrabando penal e o contrabando fiscal, é que se não pode transportar 
diretamente para a esfera fiscal a coisa julgada na esfera penal, eis que a imagem do mesmo fato histórico e 
jurídico – o contrabando – é vista e apreciada diferentemente sob o ângulo penal e sob o ângulo discal, não 
só porque diversificam de certo modo as suas noções de ilicitude, como não há correspondências entre os 
fundamentos dos respectivos sanções. E foi justamente por essa razão que o legislador pátrio houve por bem 
fixar o princípio de que “o julgado administrativo em relação ao objeto da apreensão e vice-versa”. 
Por envolver o interesse do patrimônio público, das receitas públicas que o Estado necessita arrecadar, para 
o atendimento de suas atividades precípuas, cabe precedência ao Fisco, na prevenção e repressão ao 
contrabando e, sobretudo, na tomada de medidas para assegurar o interesse fiscal, como a apreensão das 
mercadorias em situação irregular, o desenvolvimento e julgamento do processo administrativo fiscal, a 
aplicação da pena de perdimento de mercadorias e outras penalidades tributarias. O próprio Projeto B (2º 
Turno) mantém essa precedência, tradicional no nosso direito, através de dispositivos expressos, tais como o 
inciso XVIII do art. 38 e o art. 239, que estabelecem: 
“Art. 38 -  XVIII – a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de 
competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei; 
Art. 239. A fiscalização e o controle sobre o comercio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários 
nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.” 
A presente emenda é, portanto, imprescindível para assegurar o bom desempenho das atividades do Fisco 
Federal que, de outra forma, ficariam sujeitas a conflitos de jurisdição, nocivos ao interesse nacional, dos 
quais se poderiam valer contrabandistas e sonegadores, para sustar ou conturbar a ação fiscalizadora, pelo 
que contemos com o apoio dos eminentes Pares. 
Parecer:   
   Pretende a emenda sub examine suprimir do Art. 150 § 1º, inciso II as expressões: "em todo o território 
nacional" e, mais, "contrabando e descaminho". Diz o autor que compete ao Ministério da Fazenda 
tradicionalmente, a prevenção e repressão ao contrabando e ao descaminho e que seria erro atribuir tal 
competência, também, à Polícia Federal. A doutrina ensina que o contrabando ou descaminho constitui ilícito 
penal e ilícito fiscal e que mutatis mutandi a responsabilidade criminal não exclui a responsabilidade fiscal. 
Tanto a fraude fiscal quanto a fraude criminal haverão de ser reprimidas, e esta repressão há de se 
concretizar pela ação das autoridades alfandegárias e policiais, porque, a prática induz a este entendimento. 
Não há que falar em conflito de competência, mas em ação conjunta. A norma caracteriza, na melhor 
técnica de administração, competências concorrentes, em que as ações  
se integram. Pela rejeição. 
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   EMENDA:00932 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÁLTON CANABRAVA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do parágrafo 7o. do artigo 150 a palavra "organização", de forma que o referido parágrafo 
passe a ter a seguinte redação:  
"Art. 150 - ..............................  
§ 7o. - A lei disciplinará o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de  
maneira a assegurar a eficiência de suas atividades". 
Justificativa 
“Organização” é uma redundância, tendo em vista que já consta do artigo 22, XX, a respeito das polícias 
militares, e artigo 24, XVI, a respeito das polícias civis. 
Parecer:   
   Pretende a presente emenda a supressão do termo "organização" que consta do § 7o. do art. 150. Alega o 
autor que a presença do termo traduz redundância, porque já consta do art. 22, inciso XX. Não assiste razão 
ao ilustre autor, pois este último dispositivo trata unicamente da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.  
A supressão desejada no texto do § 7o. viria reduzir em muito a ênfase que deverá merecer a elaboração da 
importante lei disciplinadora da organização e do funcionamento do próprio sistema de segurança pública, de 
maneira a assegurar a eficiência de suas atividades.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01062 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprimam-se as expressões "em todo o território nacional" e o "contrabando e o descaminho", constantes 
ao inciso II, do § 1o., do artigo 150, que estão em franca e completa contradição com o que prescrevem os 
artigos 38, inciso XVIII e 239. 
Justificativa 
Em todas as Nações civilizadas do mundo a fiscalização e o controle do Comércio Exterior se realizam 
através de suas fronteiras econômicas, ou seja, das alfândegas. Atendendo a este princípio universal, os 
nobres e eminentes constituintes aprovaram o artigo 239 que prescreve que “a fiscalização e o controle sobre 
o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo 
Ministério da Fazenda". 
Para não deixar dúvidas quanto a competência estabelecida no artigo 239, foi aprovado o artigo 38, inciso 
XVIII, que estatui que "administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de 
competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei." 
Em flagrante e completa contradição com os dispositivos constitucionais que precedem, o inciso II, do § 1º, 
art. 150 - também aprovado, deferiu a competência para a Polícia Federal prevenir e reprimir, "em todo 
território nacional," dentre outros ilícitos, "o contrabando e o descaminho." 
A contradição apontada se torna mais clara e cristalina se considerarmos que o Código Penal em seu artigo 
334, define contrabando ou descaminho como "importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou 
em parte, o pagamento de direto ou imposto devido pela entrada,  pela saída ou pelo consumo de 
mercadoria." 
Como se depreende do Código Penal, o contrabando o descaminho tem como objeto jurídico "a 
administração pública, especialmente o controle da entrada e saída de mercadorias do país e o interesse da 
Fazenda Nacional.” (Celso Delmanto - Código Penal Comentado pag. 514). 
Ora, sem sombras de dúvidas, importar ou exportar mercadorias é prática inquestionável do comércio 
exterior. "Prevenir e reprimir, em todo território nacional," (portanto, inclusive nas zonas alfandegadas), o 
contrabando e o descaminho,"  equivale, a rigor, a fiscalizar e controlar o comércio exterior, competência do 
Ministério da Fazenda segundo o art. 239. 
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Atribuir, de forma sibilina, esta mesma competência para a Polícia Federal - órgão do Ministério da Justiça, 
através do inciso II, do § 1º, do art. 150,  além de configurar a contradição referida, corresponde, ainda, a 
transformar os integrantes da briosa e eficiente corporação em Auditores Fiscais do Tesouro Nacional com 
capacidade legal para fiscalizar os impostos de importação, exportação e sobre produtos industrializados, o 
que é um absurdo clamoroso. 
Ao que parece a contradição é resultante do texto constitucional não levar em conta a distinção feita pela 
doutrina, pela jurisprudência judicial e pelo legislador pátrio, entre contrabando penal e contrabando fiscal. 
Com efeito, o contrabando ou descaminho constitui ilícito penal e fiscal, sendo independentes as esferas e 
conceitos. 
O douto professor Heleno Cláudio Fragoso, na festejada obra “Lições de Direito Penal”, conceituando o 
delito, e o momento de consumação, doutrina: “Importar é fazer entrar no país, e exportar é dele fazer sair 
alguma coisa. No que concerne ao momento consumativo, cumpre distinguir, a nosso ver, conforme a 
importação ou exportação, se faça, ou não, através da aduana. 
Não se pode dizer que tenha sido importada a mercadoria que ainda não foi desembaraçada e que ainda se 
encontra na posse e guarda de autoridade alfandegária, que somente a entregarão ou remeterão ao 
interessado mediante determinadas condições. Se a operação não se faz através de alfândega, está o crime 
consumado desde que a Mercadoria chegue ao Território Nacional ou desde que dele se afaste transpondo 
águas territoriais”. (Op. Cit. Vol. 4 pag. 982). 
No mesmo sentido a jurisprudência do S. T. F., como se vê no julgamento do recurso Extraordinário nº 62577 
- S.P., (Tribunal Pleno), que tem por ementa. 
Contrabando. Diferença entre fraude penal e fraude fiscal. A absolvição no fôro criminal não importa, 
necessariamente, na exclusão da responsabilidade de natureza fiscal. Autonomia das esferas administrativa 
e fiscal e da criminal. Recurso Extraordinário não conhecido. 
Do voto do eminente Ministro Relator Evandro Lins, destacamos o seguinte:  
“No direito penal, a sansão incide sobre o sujeito ativo do crime com fundamento na imputabilidade e na 
responsabilidade subjetiva do próprio autor da infração penal, no direito fiscal, a sanção recai sobre o autor 
do ilícito fiscal ou terceiro, pessoa física ou jurídica que se tenha beneficiado com o dano causado 
xxxxxxxxxx ao ente público, o qual se não pode responder criminalmente pelo mesmo fato histórico e jurídico, 
por ele há de responder tributariamente, em virtude da responsabilidade objetiva ex re ipsa que, por sua 
natureza se presume iuris et de iure, eis que não admite prova em contrário. Daí resulta a diferença entre 
fraude penal e a fraude fiscal e, portanto, entre o contrabando penal e contrabando fiscal. 
Aliás, Nélson Hungria deixou transparecer essa conclusão quando em escolio ao art. 334 do Código Penal, 
fez a seguinte afirmação. "Não se trata, no caso, de lei penal em brando, isto é, cujo conteúdo haja de ser 
encontrado aliunde. Do praeceptum do art. 334 encerra, com todas as letras, os essentialia do contrabando 
ou descaminho, sendo, de todo, irrelevante que a lei alfandegária adote conceito diverso, evidentemente 
circunscrito à órbita administrativa (Comentários ao Código Penal, Rio. Ed Forense 1959 vol. IX nº 167 
p.436). E confirmando essa distinção entre o contrabando penal e o contrabando fiscal, o insigne penalista 
teve ainda oportunidade de dizer que, realmente, a sanctio do art. 265 da antiga Consolidação das Leis 
Penais impunha para a prática do 
contrabando a pena de um a 4uatro anos de prisão, além das penas fiscais, mas no Código Penal de 1940 
"tal cláusula foi suprimida, por ser uma excrescência. Lei penal nada tem a ver com as sanções da lei 
alfandegária." (Ob. cit. vol. IX, nº 167, p. 436, nota 1). Por sua vez, Galdino Siqueira fez essa distinção entre 
o contrabando, como fraude penal e o contrabando, como fraude fiscal, na seguinte passagem de seu 
comentário do art. 334 do Código Penal: "O patrimônio do Estado é legitimamente formado pelo domínio 
público e pelas entradas que são os produtos dos impostos diretos e indiretos. Donde um complexo de leis 
protege  o fisco. E várias infrações que, salva a aplicação das normas contidas no direito penal comum, são 
violações especiais das leis fiscais ou financeiras. Em geral, nestas infrações, podem-se distinguir duas 
categorias. Uma é a das fraudes para iludir as determinações fiscais, Um nome simples contravenções 
financeiras. Mas note-se também que, algumas vezes, as contravenções financeiras podem ser punidas com 
penas pecuniárias que excedem os limites da pena pecuniária de polícia (Tratado de Direito Penal, Rio, Ed. 
Konfino, 1947, tomo IV, nº 1.263, p. 647) R.T.S 51, pág. 553/554. 
Face a tudo que precede, é inquestionável que o contrabando penal, previsto no Código Penal, é da 
competência não só da Polícia Federal, mas também das Policias Militares Estaduais, Policias Civis 
Estaduais e Polícias Especiais das Forças Armadas. 
Não se justifica, portanto, que a Colenda Assembleia Nacional Constituinte, ao constitucionalizar o 
contrabando ou descaminho, cometa o grave e assombroso equívoco de atribuir competência as autoridades 
policiais para invadirem e atuarem nas áreas de competência e jurisdição fiscais. 
Isto equivaleria a completa desmoralização do Ministério da Fazenda e de seu corpo funcional, o que não 
atenderia aos interesses nacionais. 
Pelas razões expostas, devem ser suprimidas do inciso II, do § 1º, do art. 150, as expressões, “em todo 
território nacional” e o “contrabando e o descaminho”.  
Parecer:   
   Pretende a emenda sub examine suprimir do Art. 150 § 1o. inciso II as expressões: "em todo o território 
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nacional" e, mais, "contrabando e descaminho". Diz o autor que compete ao Ministério da Fazenda 
tradicionalmente, a prevenção e repressão ao contrabando e ao descaminho e que seria erro atribuir tal 
competência, também, à Polícia Federal. A doutrina ensina que o contrabando ou descaminho constitui ilícito 
penal e ilícito fiscal e que mutatis mutandi a responsabilidade criminal não exclui a responsabilidade fiscal. 
Tanto a fraude fiscal quanto a fraude criminal haverão de ser reprimidas, e esta repressão há de se 
concretizar pela ação das autoridades alfandegárias e policiais, porque, a prática induz a este entendimento. 
Não há que falar em conflito de competência, mas em ação conjunta. A norma caracteriza, na melhor 
técnica de administração, competências concorrentes, em que as ações se integram. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01135 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se ao final dos incisos II e III do "caput" do Art. 150 a palavra "federal", de forma que a redação 
dos mesmos passe a ser:  
Art. 150 - (...)  
I - (...)  
II - polícia rodoviária federal;  
III - polícia ferroviária federal; 
Justificativa 
Visamos sanar omissão, uma vez que o texto aprovado em primeiro turno e publicado sem revisão do Relator 
diz claramente “Art. 170 (adição de item ao caput e de parágrafo) Polícia Rodoviária Federal.” 
Além disso, caso não se acrescente a palavra que propomos, o Art. 150 ficará em contradição com o Art. 21, 
XIV, o qual afirma que compete à União “organizar e manter a polícia federal, A POLÍCIA RODOVIÁRIA E A 
FERROVIÁRIA FEDERAIS.” Haverá também contradição entre os incisos II e III do Art. 150 com os seus 
parágrafos 2º e 3º. Estes, que explicam aqueles, falam em rodoviária federal e ferroviária federal. 
Parecer:   
   Pretende a emenda em análise adicionar o termo "federal" à parte final dos incisos II e III do Art. 150. Não 
existe a contradição apontada pelo nobre autor. Os incisos do artigo são enumerativos e genéricos e 
dispensam a referência. Se se atentar para as denominações inscritas os parágrafos 2o. e 3o. ver-se-á que 
não assiste razão ao nobre Constituinte.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01346 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Suprima-se do artigo 150, § 1o., inciso I, a expressão "contra a ordem política e social ou". 
Justificativa 
Trata-se de eliminar os famosos Departamentos de polícia política na instituição policial. 
Parecer:   
   Quer o ilustre Constituinte com sua emenda suprimir a expressão "contra a ordem política e social ou", sob 
pretexto de frustrar a existência dos departamentos especializados na instituição policial.  
Não comungamos com as apreensões do autor. Na apuração de infrações penais em sua generalidade não 
há que suprimir aquelas referentes à ordem política e social. O objetivo finalístico e maior do dispositivo é a 
paz pública.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01646 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se no inciso II, do § 1o., do artigo 150, as expressões "em todo o território nacional"  
e "o contrabando e o descaminho". 
Justificativa: 
   Desde a abertura dos portos no Brasil, em 1808, que a tarefa de prevenir e reprimir o contrabando e o 
descaminho é da competência do Ministério da Fazenda, através das Alfândegas, Mesas de Rendas e outras 
repartições alfandegadas. Esta competência está expressamente prescrita no § 5º, do artigo 16, da Nova 
Consolidação das Leis das Alfândegas e Mesas de Rendas, de 1984. 
   No mesmo sentido, o parágrafo único de 1961, que determina medidas referentes a repressão ao 
contrabando e de outras providências prescreve em seus artigos 1º e 2º o seguinte. 
   Art.º 1º - O Ministro da Fazenda Determinará, mediante instruções diretas aos dirigentes das repartições 
aduaneiras, a apresentação imediata de todas as mercadorias consideradas contrabando na forma da 
legislação em vigor. 
   Art. 2º -  Toda e qualquer apreensão de contrabando será por ordem e em nome do Ministério da Fazenda, 
ao qual competirá determinar as medidas referentes ao seu destino. 
   O Decreto nº 50440, de 11 de abril de 1961, que dispõe sobre os serviços de fiscalização atribuídos às 
repartições aduaneiras do País, serão exercidos , obrigatória e exclusivamente por Agentes Fiscais do 
Imposto Aduaneiro, distribuídos, nos diversos setores de acordo com a sua categoria, atendidas as 
condições estabelecidas neste regulamento. 
   Art. 4º - A fiscalização externa compreende: 
a) .......................... 
b) .......................... 
g)    repressão e prevenção ao contrabando e serviços correlatos. 
   Finalmente a Lei nº 2492, de 21 de maio de 1955, que dispõe sobre a Polícia Marítima, Aérea e Fronteiras 
prescreve em seu art. 11. 
   Art. 11 - incumbe à divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras superintender os serviços de 
policiamento marítimo, aéreo e de fronteiras em tudo quanto não colida com as atribuições fiscais e guarda 
dos ancoradouros, portos, cais, docas, praias e de dependências internas e externas das Alfândegas e 
Mesas de Rendas, a cargo da corporação fiscal aduaneira, na forma da Nova Consolidação das Leis das 
Alfândegas e Mesas de Rendas República. 
   A razão de ser da copiosa legislação determinando a competência do Ministério da Fazenda para prevenir 
e reprimir o contrabando é bastante simples e singela. Com efeito, somente no momento que se verifica a 
bagagem de um passageiro ou uma partida de mercadorias importadas por um importador é que se constata 
se das mesmas constatam mercadorias de importação proibida (contrabando), ou se há uma tentativa de 
iludir no todo ou em parte o pagamento de direitos aduaneiros (descaminho). Esta verificação decorre da 
implantação da tarifa Aduaneira do Brasil, do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT), de 
outros Tratados e Convenções Internacionais, no momento do despacho aduaneiro de importação, realizado 
na forma prevista no artigo 44 do Decreto Lei nº 37/66. 
   Positivado o contrabando, a autoridade aduaneira aplica a pena de perdimento da mercadoria de acordo 
com o Art. 105, do Decreto Lei nº 37/66, e Decreto Lei nº 1455/76, art. 23, IV, e parágrafo único, ou, ainda, 
como prescreve o artigo 68, da lei nº 5025/66, se mercadoria que, nos termos da lei, tratado ou convenção 
internacional, firmado pelo Brasil, seja proibida de sair do território aduaneiro, e cuja exportação for tentada. 
A partir deste momento a autoridade aduaneira remete para a autoridade policial as peças necessárias a 
abertura do inquérito criminal. 
   A prevalecer a redação do dispositivo que se pretende substituir, constitucionaliza-se o absurdo de passar 
para a competência da Polícia Federal atividades que dede o Brasil colônia são realizadas pelos órgãos 
aduaneiros, as centenárias alfândegas. 
   O absurdo se torna mais clamoroso se levarmos em conta que o contrabando e o descaminho constam no 
anteprojeto de Código Penal (art. 400 e §§ 1º e 2º) como crimes contra a ordem tributária, e no Código Penal 
(art. 334) como crimes contra a Administração Geral; e pretende-se agora, contrariando conceito sobre a  
natureza dos ilícitos que constem eles na Constituição Democrática em elaboração como crimes 
compreendidos no capítulo da segurança pública. As expressões em todo o território nacional e o 
contrabando e descaminho, devem ser eliminados do texto na forma apresentada, pois, além do mais, não se 
justifica que a Polícia Federal, que pode perfeitamente reprimir o contrabando ou descaminho dos aeroportos 
clandestinos, praias desertas, fronteiras terrestres desguarnecidas num território de 8 milhões  5000 mil 
quilômetros quadrados, passe a ter a responsabilidade e preocupação com as poucas centenas de metros 
quadrados que compreendem os portos, aeroportos e demais repartições alfandegadas, que historicamente 
sempre foram de responsabilidade da corporação fiscal aduaneira. 
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Parecer:   
   Pretende a emenda sob exame suprimir do Art. 150 § 1o. inciso II as expressões: "em todo o território 
nacional", mais, "contrabando e descaminho". Diz o autor que compete ao Ministério da Fazenda 
tradicionalmente, a prevenção e repressão ao contrabando e ao descaminho e que seria erro atribuir tal 
competência, também, à Polícia Federal. A doutrina ensina que o contrabando ou descaminho constitui ilícito 
penal e ilícito fiscal e que mutatis mutandi a responsabilidade criminal não exclui a responsabilidade fiscal. 
Tanto a fraude fiscal quanto a fraude criminal haverão de ser reprimidas e, esta repressão há de se 
concretizar pela ação das autoridades alfandegárias e policiais, porque, a prática induz a este entendimento. 
Não há que falar em conflito de competência , mas em ação conjunta. A norma caracteriza, na melhor 
técnica de administração, competências concorrentes, em que as ações se integram. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01662 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 
Texto:   
   Suprima.se no § 6o do artigo 150 a expressão''... e reserva... '' 
Justificativa 
O texto do citado paragrafo estabelece que as Polícias Militares são "forças auxiliares e reserva do Exército" 
Reserva é condição de emprego imediato, em função idêntica. 
Assim, nessa condição as PM deve fazer a mesma atividade do Exército. 
De outra parte, reserva do Exército é todo o brasileiro maior de 18 anos. Permanecendo o texto como está, 
configura-se um "bis-in-idem”  plenamente dispensável.  
Nenhuma outra Organização tem essa situação expressa no texto em elaboração. A Marinha Mercante não 
está explicitada como reserva da Marinha de Guerra, a Aviação Civil (DAC) também não recebe 
expressamente essa designação, em relação a Aeronáutica Militar. 
Mantem-se a condição de força auxiliar porque nela a ação da Polícia Militar se realiza em atividades 
próprias, na Polícia Ostensiva.  
A supressão da condição de reserva no texto constitucional foi pedida unanimente por todas as PM no 
documento final do III Congresso Brasileiro das Polícias Militares, realizado no ano de 1987 em Belo 
Horizonte. 
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer dado à emenda número 2T00835-0. 

 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

 
   EMENDA:00290 EM ANALISE 
Fase:    
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Faça-se, para evitar conflitos de competência, ressalva no § 4o., do art. 144, com a  
seguinte redação:  
"Art. 144 - .................................................  
§ 4o. - As polícias civis......................... e a apuração de infrações penais, exceto as militares e as  
infrações penais cujo julgamento seja da competência originária dos Tribunais." 
Justificativa 
O § 1º, Inciso IV, confere à polícia federal a atribuição exclusiva para exercer a polícia judiciária da União. O 
§ 4º do mesmo artigo atribui às polícias civis estaduais as funções de polícia judiciária e de apuração das 
infrações penais, exceto as militares.   Assim, se não houver a ressalva na parte final do § 4º, pode-se 
entender que as infrações penais praticadas por Deputados, Senadores, Ministros, Governadores, etc., que 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 335  

 

têm foro privilegiado, por prerrogativa de função, podem ficar sujeitas à ação investigatória da polícia civil 
estadual.  
 
   
   EMENDA:00292 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   Introduza-se a expressão "estruturada em carreira", no texto do § 1o. do art. 144, para  
uniformizar a redação com os demais parágrafos, ficando assim redigido:  
"Art. 144 - ..................................................  
§ 1o. - A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, estruturada em carreira,  
destina-se a:" 
Justificativa 
O Capítulo III  do Título V, que trata da segurança pública, prevê que a mesma é exercida através dos órgãos 
da polícia federal, da polícia rodoviária federal, das  polícias civis e das polícias militares e corpos de 
bombeiros militares. Ora, o mesmo capítulo III prevê, com exceção da polícia federal, que todas as demais 
são estruturadas em carreira. Qual a  razão de se excluir a polícia federal? 
Não é bastante sua instituição por lei sem a devida estruturação em carreira. 
 
   
   EMENDA:00303 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCOS LIMA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Propõe-se a reunião em um só parágrafo, remunerando os demais, dos atuais § 2o. e 3o., do  
art. 144, que ficaria com a seguinte redação:  
"Art. 144 - ..................................................  
§ 2o. - A polícia rodoviária e a polícia ferroviária federais, órgãos permanentes,  
estruturados em carreira, destinam-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias e das  
ferrovias." 
Justificativa 
A sugestão visa tomar o texto constitucional mais conciso, eliminando repetições desnecessárias de orações 
e reduzindo um parágrafo, sem nenhum prejuízo para o que se contém nos atuais dispositivos. 
 
   
   EMENDA:00432 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 144 - ...............................  
§ 5o. - Diga-se:  
"Às polícias militares compete o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública; aos  
corpos de bombeiros militares a execução de atividades de defesa civil, além de outras  
atribuições definidas em lei." 
Justificativa 
Emenda sem justificativa 
 
   
   EMENDA:00443 EM ANALISE 
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Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 144 - .............................  
§ 1o. - ....................................  
I - "...uniforme, segundo dispuser a lei;" 
Justificativa 
Emenda sem justificativa 
 
   
   EMENDA:00444 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   As policias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do  
Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados. 
Justificativa 
Visa a emenda excluir do dispositivo acima a referência a Distrito Federal e Territórios vez que o art. 20, XIV, 
já disciplina: 
“Art. 20: Compete à União: 
............................................ 
XIV – organizar e manter a polícia federal, a polícia rodoviária e a ferroviária federais, a polícia civil, a polícia 
militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal e dos Territórios.” 
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