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SEGURANÇA PÚBLICA E SEUS ENIGMAS 

Claudionor Rocha 

1 INTRODUÇÃO 

A temática da segurança pública continua atual e polêmica, debalde 
decorridos mais de vinte anos da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, 
de 1988 (CF/1988). É que a Carta Magna não logrou resolver os problemas atinentes ao tema, 
não obstante haver definido os pressupostos da atuação nessa área, em termos dos órgãos que são 
por ela responsáveis e o que ela significa, especialmente em cotejo com as garantias insertas no 
capítulo dos direitos fundamentais, apanágios de uma sociedade segura.  

Essa atualidade pode derivar de diversas variáveis, dentre as quais 
podemos citar a escalada do crime, proporcionada pela velocidade da evolução dos aparatos 
tecnológicos, em especial dos transportes e comunicações – destas, em maior grau – e da 
consequente globalização das relações interindividuais. A isso podemos aliar a ineficiência das 
instâncias de poder que pudessem tornar exequíveis as formulações propositivas da Carta, bem 
como a difusão da teoria criminal correcionalista, que tornaria a impunidade decorrente o 
fermento para as decisões egocêntricas que suplantam o sentimento de fraternidade desejado, no 
íntimo, pelo corpo social. 

Não obstante o inegável avanço dos órgãos de controle social, no tocante 
à adoção de um modelo de atuação em que esteja presente o conceito de segurança cidadã, é fora 
de dúvida, também, que o tão festejado pacto federativo implícito no art. 18 da CF/1988, que 
concede autonomia aos entes federados, não impede a prevalência do princípio da solidariedade 
federativa insculpido no art. 241 do texto magno. No mais das vezes, o “pacto federativo” é 
invocado para se difundir responsabilidades ou, quando muito, adiar ações efetivas. 

Buscaremos especular, no presente estudo, ainda que perfunctoriamente, 
a existência de outro fator a ser somado aos já mencionados, que é a falta de previsão de um 
sistema de segurança pública, a nível constitucional, que desse o suporte necessário à criação dos 
marcos regulatórios infraconstitucionais necessários à consecução das aspirações nacionais no 
aspecto da segurança pública. 
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2 CONCEITO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

No dizer de Lazzarini, que reconhece a vagueza dos conceitos, 
segurança pública seria uma das causas da ordem pública, assim como a tranquilidade pública 
e a salubridade pública.1 Ordem pública, por sua vez, abarca a ordem administrativa em geral, 
podendo compreender a ordem pública propriamente dita, a saúde, a segurança, a moralidade e a 
tranquilidade públicas, assim como a boa-fé nos negócios.2  

Restringindo o conceito, o autor associa segurança pública ao estado 
antidelitual que resulta da observância dos preceitos tutelados pelos códigos penais comuns e pela 
lei das contravenções penais, com ações de polícia preventiva ou de repressão imediata, 
afastando-se, assim, por meio de organizações próprias, de todo perigo, ou de todo mal que possa 
afetar a ordem pública, em prejuízo da vida, da liberdade ou dos direitos de propriedade das 
pessoas, limitando as liberdades individuais, estabelecendo que a liberdade de cada pessoa, mesmo 
em fazer aquilo que a lei não lhe veda, não pode ir além da liberdade assegurada aos demais, 
ofendendo-a. 

Essa visão da segurança pública integra-se com o de segurança interna, 
no aspecto de preservação da ordem pública, em oposição à segurança interna territorial, assim 
como a segurança externa, cuja responsabilidade toca às Forças Armadas.  

Buscamos em outros autores, com Espírito Santo & Meireles, subsídios 
para embasar a análise da adequação da expressão “segurança pública” para significar a proteção 
da sociedade.3 Os autores enfocam um sistema de desenvolvimento social a dirigir um 
sistema de proteção social, no âmbito da sociedade civil, ao lado de um sistema de 
desenvolvimento nacional, o qual, em conjunto com o equivalente sistema de proteção 
nacional estaria vinculado à sociedade política. No sistema de proteção social estaria 
subentendida a segurança pública que, no dizer dos autores, à falta de uma conceituação a nível 
constitucional, dá margem a elucubrações em duas vertentes: a que busca incluir no conceito todo 
tipo de defesa ou garantia contra ameaças e a que admite tão-somente a defesa contra a ameaça 
do crime e da contravenção penal, a que chamam de defesa anti-infracional.4 

                                                           
1 LAZZARINI, Álvaro. Temas de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 80. 
2 KNAPP, Blaise. Précis de droit administratif, Suíça: Editions Helbing & Lichtenhahn, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 
1980, p. 20, apud LAZZARINI, op. cit., p. 80. 
3 ESPÍRITO SANTO, Lúcio Emílio & MEIRELES, Amauri. Entendendo a nossa insegurança. S/l, Instituto Brasileiro de 
Policiologia / Instituto Brasileiro de Segurança e Trânsito, s/d (circa 2003). 
4 Op. cit., p. 37. 
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Segundo Figueiredo, apud Espírito Santo & Meireles, segurança pública é 
uma garantia, ideia na qual estão implícitos valor (aquilo que é garantido), quem garante (autor da 
garantia), contra quem ou o que se garante (perigo) e com o que se garante (fator da garantia).5 

Na opinião dos autores, a concepção de Lazzarini, contrastando a noção 
de ordem pública e assumindo o conceito reducionista de segurança pública,  

faz com que “graves problemas sociais, tais como o desemprego, a pobreza, a 
ausência de infraestrutura, o uso e a ocupação do solo, e, em geral, as desigual-
dades no acesso aos recursos sociais” não sejam considerados “problemas de 
ordem pública” e não entrem “na acepção dominante do conceito de innere Si-
cherheit” [segurança interna ou segurança pública, na doutrina alemã] 
(BARATTA apud SABADELL, op. cit.).6 

Nessa óptica, a segurança pública não é “exercida” por aqueles órgãos 
mencionados no art. 144, mas por eles deve ser “garantida”, pois segurança pública não é uma 
função, mas um estado, uma situação. Fica mais fácil a compreensão acerca da responsabilidade 
mútua de todos pela segurança pública, conforme disposto no caput, quando ela é vista como uma 
situação e não como uma função. 

Da mesma forma, se torna mais compreensível a dificuldade de se 
resolver os problemas da segurança pública, que não se limita à atuação dos chamados “órgãos de 
segurança pública”, mas perpassa todos os problemas citados pelos autores. 

Nesse passo, há, portanto, uma compreensão tumultuária com respeito 
às políticas públicas de segurança em comparação com as políticas de segurança pública. É que, 
na lição de Filocre, aquelas têm um alcance maior e sua execução se dá pela atuação de vários 
segmentos do poder público, enquanto esta se processa mediante atuação dos órgãos de 
segurança pública propriamente ditos.7 

Esse mesmo autor diferencia o significado de segurança pública segundo 
o sentido material ou descritivo e segundo o sentido formal ou normativo. No primeiro caso, 
citando Silva8, entende que a expressão equivale a um setor da administração, integrado por 
instituições, seus agentes e respectivas ações; no segundo, um corpus de conhecimento, fundado 
em princípios, normas e valores. 

Para José Afonso da Silva, apud Filocre,  

                                                           
5 FIGUEIREDO, Diogo. “Direito Administrativo da Segurança Pública”, in Direito Administrativo da Ordem Pública. 
Rio de Janeiro: Forense, 1986, apud ESPÍRITO SANTO & MEIRELES, op. cit., p. 37. 
6 ESPÍRITO SANTO & MEIRELES, op. cit, p. 38. 
7 FILOCRE, Lincoln D’Aquino. Direito de segurança pública: limites jurídicos para políticas de segurança pública. Coim-
bra: Almedina, 2010. 
8 SILVA, Jorge da. Segurança pública e polícia: criminologia crítica aplicada. Rio de Janeiro: Forense, 2003. 
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Na teoria jurídica a palavra ‘segurança’ assume o sentido de garantia, proteção, 
estabilidade de situação ou pessoa em vários campos, dependente do objetivo 
que a qualifica. ‘Segurança jurídica’ consiste na garantia de estabilidade de cer-
teza dos negócios jurídicos, de sorte que as pessoas saibam de antemão que, uma 
vez envolvidas em determinada relação jurídica, esta se mantém estável, mesmo 
se modificar a base legal sob a qual se estabeleceu. ‘Segurança social’ significa a 
previsão de vários meios que garantam aos indivíduos e suas famílias condições 
sociais dignas; tais meios revelam basicamente como conjunto de direitos sociais. 
A Constituição, nesse sentido, preferiu o espanholismo seguridade social. ‘Segu-
rança nacional’ refere-se às condições básicas de defesa do Estado.9 [sem desta-
que no original] 

Já no dizer de Câmara10, citado por Filocre, a defesa social, que é do 
Estado e das garantias constitucionais, ocorre em três vertentes: a) garantia dos direitos 
individuais e coletivos; b) segurança pública; c) enfrentamento de calamidades. Para o autor, as 
instituições responsáveis pela atividade de segurança pública atuam no sentido de inibir, 
neutralizar ou reprimir a prática de atos antissociais. 

É o mesmo sentido da busca do estado antidelitual, mencionado por 
Cretella Júnior11 e que Espírito Santo & Meireles denominam de defesa anti-infracional.  

Ainda segundo Filocre, há uma sociedade perfeita utópica, onde a 
liberdade é absoluta e a convivência ótima; uma sociedade imperfeita, onde a liberdade é 
inexistente e a convivência impossível; e uma sociedade real, com a liberdade e a convivência 
possíveis. A busca de um equilíbrio dinâmico leva a uma desejável “zona de estabilidade”, na qual 
interagem o crime e as forças de segurança e da qual não é recomendado sair, sob pena de 
recrudescimento da criminalidade, ora por parte dos delinquentes, ora em decorrência da ação das 
forças legais, tendendo para uma zona de desordem.12 

A atuação do Estado na segurança pública pode ser direta ou indireta. Na 
direta principal, pode dar-se pela atuação policial, pela política criminal e pelo sistema 
penitenciário; na direta lateral, pela atuação do Poder Judiciário e do Ministério Público. Já a 
atuação indireta se dá por direção, mediante a autorização e fiscalização da atividade de segurança 
privada; por indução, mediante as políticas públicas para a segurança, as de cunho assistencial de 
natureza socioeconômica ou socioeducativa; e por mobilização, por meio de uma política social 
participativa.13 

                                                           
9 SILVA, José Afonso da. Segurança pública no Brasil e na Itália. Arquivos da Polícia Civil. São Paulo: Arte Gráfica, v. 44, 
p. 5. 
10 CÂMARA, Paulo Sette. Defesa social e segurança pública. In: LEAL, César Barros; PIEDADE JÚNIOR, Hei-
tor (coord.). A violência multifacetada: estudos sobre a violência e a segurança pública. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 
11 CRETELLA JÚNIOR, José. (Coord.) Direito administrativo da ordem pública. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, apud 
FILOCRE, op. cit., p. 21. 
12 FILOCRE, op. cit., p. 41-51, passim. 
13 FILOCRE, op. cit., pp. 102-103. 
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Outro conceito interessante é o da Escola Superior de Guerra (ESG), 
estabelecimento vinculado ao Ministério da Defesa, pra o qual “segurança é uma necessidade, 
uma aspiração e um direito inalienável do ser humano”.14 Eis o conceito de segurança, em 
sentido amplo: “sensação de garantia necessária e indispensável a uma sociedade e a cada um de 
seus integrantes, contra ameaças de qualquer natureza”. Já defesa, segundo o manual, “é um ato 
ou conjunto de atos realizados para obter ou resguardar as condições que proporcionam a 
sensação de segurança”, concluindo que segurança é sensação, ao passo que defesa é ação. 
Classificando os níveis de segurança nos âmbitos individual, comunitário, nacional e coletivo, o 
manual passa a conceituar ordem pública, segurança pública e defesa pública, nos seguintes 
termos:  

“Ordem pública é a situação de tranqüilidade e normalidade cuja preservação 
cabe ao Estado, às instituições e aos membros da sociedade, consoante as nor-
mas jurídicas legalmente estabelecidas”.  

“Segurança pública é a garantia da manutenção da ordem pública, mediante a 
aplicação do poder de polícia, prerrogativa do Estado”.  

“Defesa pública é o conjunto de medidas, atitudes e ações, coordenadas pelo 
Estado, mediante aplicação do poder de polícia, para superar ameaças específi-
cas à ordem pública”. [sem destaques no original] 

Entendemos que segurança pública deve ser vista como uma situação 
desejável e não uma função. Dessa noção resulta que os atuais chamados órgãos de segurança 
pública são órgãos de execução da defesa social, normalmente incluídos na denominação genérica 
de “polícia”, que atuam, entre outros órgãos, para a proteção integral da população, visando à 
segurança pública. Esses órgãos possuem e utilizam a força, em nome do Estado, na vertente de 
ação de segurança pública nos termos apropriados pela CF/1988, isto é, como segmento inicial 
do sistema de persecução criminal. 

3 A SEGURANÇA PÚBLICA NA CONSTITUIÇÃO 

3.1 Interseção entre segurança pública e defesa 

Em nível constitucional, a segurança pública esteve quase sempre 
moldada em paralelo com a defesa, interna ou externa, a ser provida pelas Forças Armadas.  

Tradicionalmente os diplomas constitucionais brasileiros reservaram à 
competência privativa da União a organização da defesa externa, a polícia e segurança das 
fronteiras e as forças armadas (art. 5º, V, CF/1891; art. 5º, V, CF/1934; art. 15, IV, CF/1937; art. 
5º, IV, CF/1946; art. 8º, IV, CF/1967), além da provisão dos serviços de polícia marítima e 
portuária (art. 5º, XI, CF/1934). A CF/1988 alude à execução dos serviços de polícia marítima, 
                                                           
14 ESG, Manual Básico, v. 1, Elementos fundamentais. Rio de Janeiro, 2009, p. 58. 
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aeroportuária e de fronteiras (art. 21, XXII), reproduzindo de forma quase idêntica o teor do 
mesmo dispositivo presente na CF/1946 (art. 5º, VII). 

A segurança nacional era tratada no Título VI da CF/1934 (arts. 159 a 
167). A CF/1937 disciplinava o tema nos arts. 161 a 165, topologicamente entre os “militares de 
terra e mar” (art. 160) e a “defesa do Estado” (arts. 166 a 173). Os militares das Forças Armadas 
foram objeto do Título VII da CF/1946 (arts. 176 a 183), da Seção VI (arts. 92 a 94), vizinha da 
Seção V (Da Segurança Nacional, arts. 89 a 91), do Capítulo VII (Do Poder Executivo), do Título 
I (Da Organização Nacional). Já o estado de sítio (arts. 152 a 156) compunha o Capítulo V do 
Título II (Da Declaração de Direitos) na CF/1967.  

A CF/1988 manteve a competência da União para declarar a guerra e 
celebrar a paz (art. 21, II), assegurar a defesa nacional (art. 21, III) e autorizar e fiscalizar a 
produção e comércio de material bélico (art. 21, VI).15 Tais disposições repercutem, de alguma 
forma, no atual modelo de segurança pública, como será analisado adiante. Adicionalmente, a 
União organiza e mantém a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do 
Distrito Federal (art. 21, XIV). 

3.2 Iniciativa legislativa 

No aspecto da iniciativa legislativa, compete à União16 legislar sobre 
requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra (art. 22, III; art. 5º, 
XIX, d), cuja previsão vem desde a CF/1934 (art. 5º, XIX, d).17 Outro assunto de reserva 
legislativa da União é quanto a normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, 
convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares (art. 22, XXI)18, 
além da competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais (art. 22, 
XXII). No âmbito da defesa externa, igualmente a iniciativa legislativa é reservada à União quanto 
à defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional (art. 
22, XXVIII).19 Na CF/1937, o art. 16 dava poder de legislação privativa à União no atinente à 
defesa externa, compreendidas a polícia e a segurança das fronteiras (inciso II). O mesmo art. 22, 
citado acima, dispõe, no parágrafo único, que lei complementar poderá autorizar os Estados a 
legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas no artigo, o que significa que tal lei 
não poderá autorizar a legislação plena sobre tais matérias. 

                                                           
15 Compare-se com o art. 16, IV, CF/1937, quanto à legislação; art. 5º, VI, CF/1946; e art. 8º, VI, CF/1967). 
16 A competência da União a pressupõe inerente às três esferas de poder (Executivo, Legislativo e Judiciário). Há 
matérias de competência governamental, exclusiva do Presidente da República (art. 61, § 1º) e, quanto ao Poder Judi-
ciário, as reservas constitucionais estão no art. 93 e 96 da CF/1988. 
17 Disposição semelhante encontrava-se no art. 5º, XV, h, CF/1946, e no art. 8º, XVII, g, CF/1967. 
18 Já prevista no art. 5º, XIX, l, CF/1934; no art. 5º, XV, f, CF/1946; e no art. 8º, XVII, v, CF/1967. 
19 Anteriormente disciplinado pelo art. 5º, XV, f, CF/1946. 
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3.3 Os militares 

Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 42), 
são objeto da Seção III do Capítulo VII (Da Administração Pública), do Título III (Da 
Organização do Estado). A EC n. 18/1988 alterou a designação das Seções II e III, alterando a 
diferenciação anteriormente disposta entre servidores públicos civis e servidores públicos 
militares, que passaram a ser designados servidores públicos e militares, donde a inferência que ao 
se referir a servidor público, desde então, só podem ser civis. 

Entretanto, a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, das polícias 
civil e militar e do corpo de bombeiros militar, depende de lei federal, a teor do art. 32, § 4º. 

Após ser alterada por emendas constitucionais, a redação atual dos art. 42 
e seu § 1º é a seguinte, na redação dada pelas EC n. 18 e 20/1998:  

Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 
instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.  
§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, 
além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 
9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as ma-
térias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos 
respectivos governadores.  

Reproduzimos os dispositivos mencionados, do art. 142, no Capítulo das 
Forças Armadas, com nova redação dada pela EC n. 18/1998 para o § 3º e seu inciso X: 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas 
com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente 
da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitu-
cionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 
.............................................................................................................................................. 
§ 2º Não caberá "habeas-corpus" em relação a punições disciplinares militares. 
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-
lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:  
.............................................................................................................................................. 
X – a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a es-
tabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os 
direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais 
dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas 
cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.  

A disciplina militar é decantada como atributo essencial para a atividade 
de polícia preventiva, figura presente já na CF/1824 (art. 147). Não se estende, porém, aos 
militares, a garantia contra a prisão arbitrária, situação já prevista desde a CF/1891 (art. 179, X). 
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O foro especial nos delitos militares estava previsto desde a CF/1891 (art. 77; art. 111, CF/1937), 
embora aplicável, ainda, somente aos militares das Forças Armadas, com a previsão de um 
Supremo Tribunal Militar (§§ 1º e 2º). O art. 63 da CF/1934 (art. 90, CF/1937), contudo, já 
referia a juízes e tribunais militares, cujo foro seria estendido aos civis na repressão aos crimes 
contra a segurança do país. Aí já se previa a atuação do Ministério Público militar (art. 98).  

Ao tratar do Poder Judiciário, a CF/1946 destinou o inciso XII do art. 
124 à justiça militar estadual. O art. 183 dispunha que “as polícias militares instituídas para a 
segurança interna e a manutenção da ordem nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, 
são consideradas, como fôrças auxiliares, reservas do Exército”, assegurando-lhes, no parágrafo 
único, as mesmas vantagens do pessoal do Exército, quando mobilizadas em tempo de guerra 
externa ou civil. A qualidade de forças auxiliares e reserva do Exército foi mantida na CF/1967 
(art. 13, § 4º). 

Curiosamente, na CF/1967 não havia limitação para a criação de tribunal 
militar estadual (art. 136, § 1º, alínea d). Na CF/1988 a criação de tribunal de justiça militar 
estadual ficou condicionada ao atingimento do efetivo superior a vinte mil integrantes, a teor do 
art. 125, § 3º.  

3.4 Segurança nacional 

Todo um capítulo (arts. 159 usque 167) tratava da segurança nacional, 
com disposições sobre o serviço militar, o Conselho Superior de Segurança Nacional, o 
juramento à bandeira nacional, faixa de fronteiras, além da configuração das polícias militares 
como reservas do Exército, gozando das mesmas vantagens quando mobilizadas ou a serviço da 
União (art. 167). O mesmo padrão foi mantido na CF/1937 (arts. 161 usque 165), inovando-se 
com o capítulo da Defesa do Estado (arts. 166 usque 173), em que se instituía o “estado de 
emergência” e o “estado de guerra”. A CF/1967 tratou da segurança nacional nos arts. 89 a 91, de 
maneira sucinta, remetendo as regras de seu funcionamento à lei ordinária. 

3.5 Os estados de exceção 

Estados de exceção são aqueles em que, dadas a gravidade ou proporção 
dos problemas enfrentados pela Nação, algumas garantias são suspensas ou relativizadas, em 
nome do esforço nacional pela restauração da paz pública.  

A CF/1988 trata desses estados de exceção no mesmo Título V em que 
regula as Forças Armadas e a Segurança Pública. Essa topologia é compreensível, na medida em 
que tanto as Forças Armadas quanto as forças policiais têm um papel relevante nas situações de 
“estado de defesa” e “estado de sítio”. 
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O estado de defesa é uma situação intermediária de gravidade, enquanto 
o estado de sítio é de extrema gravidade. Aquele pode ser oriundo de uma situação de intervenção 
em que as medidas adotadas não tenham surtido efeito, ou de calamidade de grandes proporções. 
A intervenção é um “estado de proteção”, em que a União federal se antecipa ao colapso de 
algum ente federado. 

A CF/1988 trata da intervenção (arts. 34 a 36), no Título III (Da 
Organização do Estado), Capítulo VI.20 A intervenção pode ter origem no grave 
comprometimento da ordem pública, eventualmente oriunda de alguma catástrofe, que gere as 
chamadas situações de emergência ou de calamidade pública. Tais eventos não são devidamente 
regulamentados na Constituição nem nas normas infraconstitucionais, embora presentes nos 
textos constitucionais.21  

A CF/1934 já albergava o estado de sítio (art. 175), remetendo à lei 
especial a regulação do estado de sítio em caso de guerra, ou de emergência de guerra (§ 15). A 
CF/1946 o previa nos casos de comoção intestina (guerra civil) ou sua iminência e no de guerra 
externa (art. 206), podendo ser decretado em parte do território nacional (art. 212). A CF/1967 
aludia a grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção e à guerra, como causas para a 
decretação do estado de sítio (art. 152). O tema é tratado no início do Título V da CF/1988 (Da 
Defesa do Estado e das Instituições Democráticas) em que inovou, criando o estado de defesa 
(art. 136), correspondendo ao antigo estado de emergência, além do estado de sítio (arts. 137 usque 
139), voltados, respectivamente para a defesa interna e defesa externa, prioritariamente, dispondo 
os arts. 140 e 141 sobre situações gerais de ambas as hipóteses. 

Este tema é importante no presente estudo na medida em que, sendo as 
corporações militares estaduais consideradas reservas do Exército, nas situações de exceção 
poderão ser mobilizadas e ficarão subordinadas ao comando territorial da força terrestre.  

No âmbito do Poder Executivo, a CF/1988 criou o Conselho da 
República (arts. 89 e 90) e o Conselho de Defesa Nacional (art. 91), como colegiados consultivos 
aptos a pronunciar e opinar sobre altas questões de interesse do Estado, incluindo os mecanismos 
institucionais defesa como a intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio.  

3.6 Defesa civil 

Outro tópico que interessa à temática diz respeito à defesa civil, 
especificamente ao planejamento e promoção da defesa permanente contra as calamidades 

                                                           
20 A intervenção fora prevista nas constituições anteriores (arts. 12, 40, 41, 56 e 90, CF/1934; arts. 9º e 74, CF/ 1937; 
arts. 8º a 14, 66, 87 e 209, CF/1946; arts. 11, 12, 16, 47 e 83, CF/1967). 
21 Arts. 7º e 177, CF/1934; arts. 18 e 198, CF/1946; art. 8º, CF/1967; arts. 22, XVIII, 148 e 167, III, CF/1988. 
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públicas, especialmente as secas e as inundações (art. 21, XVIII), reproduzindo comando 
constitucional semelhante de Cartas anteriores.22  

O tema é normatizado pela Lei n. 12.340, de 1º de dezembro de 2010, de 
conversão da MP n. 494, de 2 de julho de 2010, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa 
Civil – Sindec, sobre as transferências de recursos para ações de socorro, assistência às vítimas, 
restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas áreas atingidas por desastre, e sobre o 
Fundo Especial para Calamidades Públicas, e dá outras providências. Outras normas, mais 
pontuais, são, dentre outras ainda mais específicas, a Lei n. 10.954, de 29 de setembro de 2004, 
que institui, no âmbito do Programa de Resposta aos Desastres, o Auxílio Emergencial 
Financeiro para atendimento à população atingida por desastres, residentes nos Municípios em 
estado de calamidade pública ou situação de emergência, dá nova redação ao § 2º do art. 26 da Lei 
n. 10.522, de 19 de julho de 2002, ao art. 2º-A da Lei n. 9.604, de 5 de fevereiro de 1998, e dá 
outras providências; e a Lei n. 10.458, de 14 de maio de 2002, que institui o Programa Bolsa-
Renda para atendimento a agricultores familiares atingidos pelos efeitos da estiagem nos 
Municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência, e dá outras providências.  

3.7 Alcance do significado da expressão “segurança pública” 

A transversalidade do tema pode ser percebida no art. 16 da CF/1937, 
que já incumbia a União de legislar sobre o bem estar, a ordem, a tranquilidade e a segurança 
públicas, quando o exigir a necessidade de uma regulamentação uniforme (inciso V).  

No âmbito dos direitos fundamentais, a CF/1946 já assegurava “aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, 
à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos têrmos seguintes...” (art. 141). No próprio 
preâmbulo da CF/1988, um dos seus objetivos é a “segurança”, vocábulo repetido no caput do 
art. 5º, no art. 6º, no art. 7º, XXII e no art. 23, XII (segurança do trânsito). Já a expressão ordem 
pública figurava na CF/1946 (art. 141, §§ 7 e 11 e art. 143), CF/1967 (art. 150, § 5º), constando 
da atual constituição no art. 34, III, art. 136, caput, e 144, caput e § 5º.  

Em sentido amplo, “segurança”, “defesa”, “proteção”, são termos 
semanticamente semelhantes, podendo-se vislumbrar o conceito de cada termo interpenetrando o 
dos demais. Essa visão fica evidente quando observamos sua utilização no texto constitucional, 
em temáticas não propriamente voltadas para a segurança pública tomada no seu significado 
adotado pelo capítulo próprio. Assim, além dos dispositivos citados, as limitações do art. 173 e do 
art. 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), referem-se aos 
condicionamentos impostos pela “segurança nacional” ou “segurança e defesa nacional”. 

                                                           
22 Art. 5º, XV, da CF/1934, que se referia a “Estados do Norte”; art. 5º, XIII, da CF/1946, que incluía as endemias 
rurais; e art. 8º, XII, da CF/1967. 
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No Título II (Da Organização dos Poderes), o Capítulo II (Do Poder 
Executivo), trata do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional (arts. 89 a 91). 
Como mencionado anteriormente, o Título V (Da Defesa do Estado e das Instituições 
Democráticas), trata, em três capítulos, dos estados de defesa e de sítio, das Forças Armadas e da 
segurança Pública. O Título VIII (Da Ordem Social), trata, em termos de proteção social, da 
seguridade social, compreendendo a saúde, a previdência e a assistência social, da família, da 
criança, do adolescente, do jovem e do idoso e até dos índios.  

4 O CAPÍTULO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

O capítulo da segurança pública na CF/1988 se insere no Título V (Da 
Defesa do Estado e das Instituições Democráticas). Consideramos, inicialmente, ter havido certo 
atavismo na própria designação do Título, como se os estados de exceção (Capítulo I – Do 
Estado de Defesa e do Estado de Sítio), a defesa externa (Capítulo II – Das Forças Armadas) e a 
defesa interna (Capítulo III – Da Segurança Pública) exaurissem a defesa do Estado e das 
instituições democráticas. Em certo sentido sim, em especial quanto à segurança pública, quando 
se raciocina em termos de polícia política, cujas atribuições no Estado brasileiro são executadas 
pela polícia federal (art. 144, § 1º, inciso I).  

No entanto, para um Estado democrático de Direito que se pretendia 
refundar com a nova ordem constitucional, cioso da importância de seus habitantes na 
formulação da Carta Magna23, entendemos que a estrutura dos títulos e capítulos que fincam as 
bases constitucionais da defesa e proteção social ficou aquém do que deveriam. 

Faremos, pois, uma ligeira análise do texto, conforme o transcrevemos, a 
seguir. 

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. 

A redação é parecida com a do art. 8º da CF/1967, que assim dispunha: 

Art. 8º Compete à União:  
VII – organizar e manter a policia federal com a finalidade de prover:  
a) os serviços de política marítima, aérea e de fronteiras; 

                                                           
23 A ponto de os direitos fundamentais figurarem em situação topologicamente privilegiada, no início da Constituição 
e não no seu final, como era praxe desde a CF/1824. 
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b) a repressão ao tráfico de entorpecentes; 
c) a apuração de infrações penais contra a segurança nacional, a ordem política e 
social, ou em detrimento de bens, serviços e interêsses da União, assim como de 
outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual e exija repressão 
uniforme, segundo se dispuser em lei; 
d) a censura de diversões públicas; 
XII – organizar a defesa permanente contra as calamidades públicas, especial-
mente a sêca e as inundações;  

Verifica-se, pois, que houve uma constitucionalização das polícias de 
caráter estadual. A redação antiga só se referia à polícia federal, sequer a polícia rodoviária federal 
era mencionada. Na redação atual a relação dos órgãos é numerus clausus, isto é, são listados todos 
os órgãos que se enquadrem na definição de provedores diretos de segurança pública. Essa 
disposição afasta as guardas municipais de serem considerados órgãos de segurança pública, 
embora previstos no § 8º desse artigo. 

Interessante notar a importância da União nas ações de defesa civil (art. 
8º, XII da CF/1967), competência que foi retirada da União e cometida aos corpos de bombeiros 
militares, nos termos do § 5º do art. 144 da atual Carta. Entretanto, não há qualquer referência a 
sistema de defesa civil na CF/1988, primeira a utilizar a expressão, sendo disposto apenas que a 
legislação pertinente de iniciativa privativa da União (art. 22, XXVIII).  

As demais particularidades da segurança pública estão dispersas nos §§ 1º 
a 9º, tratando o § 1º da polícia federal, o 2º, da polícia rodoviária, o 3º, da polícia ferroviária, todos 
no âmbito federal.  

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e 
mantido pela União e 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 interesta-
dual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; 
II – prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o con-
trabando 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, aeroportuária e de fronteiras;  
IV – exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. 
§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela 
União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento 
ostensivo das rodovias federais.  
§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela 
União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento 
ostensivo das ferrovias federais.  
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Exemplos simples da falta de esmero na redação dos dispositivos do art. 
144 foram as alterações dos §§ 1º, 2º e 3º, acrescidos pela expressão “organizado e mantido pela 
União”, por meio da EC n. 19/1998. Assim também, a alteração, pela mesma Emenda, do 
vocábulo “aérea”, por “aeroportuária”, no inciso III desse parágrafo, diante da evidência de que o 
“policiamento” aéreo trata-se da defesa aérea, a cargo da Aeronáutica. 

Na atuação da polícia federal com exclusividade quanto à polícia 
judiciária da União, o legislador constituinte esqueceu-se de excepcionar as polícias legislativas 
federais, cuja competência, nesse tocante, ainda é discutida. Os arts. 51 e 52 da CF/1988 
estipulam a competência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, respectivamente, para 
disporem sobre suas polícias. O art. 27, § 3º repercute a mesma regra para as assembleias 
legislativas, com o que tais órgãos passariam a ser órgãos policiais dos Estados e do Distrito 
Federal. Com relação às Casas do Congresso Nacional essa disposição já estava presente na 
CF/1946 (art. 40) e na CF/1967 (art. 32). 

No âmbito estadual e do Distrito Federal, o § 4º dispõe sobre a polícia 
civil e o 5º sobre a polícia militar e o corpo de bombeiros militar das unidades da Federação.  

§ 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. 

Curiosamente, o § 4º incumbe aos delegados de polícia a direção das 
polícias civis, não havendo dispositivo semelhante em relação à polícia federal, cujos dirigentes 
são, também, delegados de polícia. Parece ser essa circunstância que estimula os policiais federais 
a preconizarem uma carreira única, com a implícita faculdade de poder ser a instituição dirigida 
por outros servidores que não delegados de polícia, decorrente de aparente omissão do texto 
constitucional.  

§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e re-
serva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Gover-
nadores 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. 

O § 6º perpetua a condição de reserva do Exército das polícias militares e 
corpos de bombeiros militares, acrescentando a obviedade de as polícias e bombeiros estarem 
subordinados ao governador do ente federado. Já o § 7º traz medida propositiva ainda não 
positivada, preconizando a eficiência dos órgãos de segurança. A norma que mais se aproxima é o 
Decreto-lei n. 667/1969, que, entretanto, só abrange as polícias militares e os corpos de 
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bombeiros militares. Não há, portanto, legislação abrangente que incluía as polícias de nível 
federal e as polícias civis estaduais. 

A destinação das forças militares estaduais como reserva do Exército 
vem desde a CF/1946, que em seu art. 183 preconizava que “as polícias militares instituídas para 
a segurança interna e a manutenção da ordem nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, 
são consideradas, como fôrças auxiliares, reservas do Exército”. O mimetismo com as Forças 
Armadas foi expressamente determinado pelo parágrafo único do mesmo artigo, segundo o qual, 
“quando mobilizado a serviço da União em tempo de guerra externa ou civil, o seu pessoal gozará 
das mesmas vantagens atribuídas ao pessoal do Exército”, dispositivo quase idêntico à mesma 
disposição do art. 167 da CF/1934.  

Na CF/1967, foram incluídos os corpos de bombeiros militares, em 
disposição semelhante constante do art. 13, § 4º. 

No tocante às polícias civis, só foram nomeadamente referidas na 
CF/1988, nos arts. 24 e 144. No art. 24, a competência concorrente entre a União, os Estados e o 
Distrito Federal, inclui organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis (inciso XVI). 

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção 
de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 
§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados 
neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39.  

O § 8º demonstra a falta de sistematização do dispositivo, como se as 
guardas municipais pudessem ser consideradas órgãos de segurança pública sem o serem. Se o 
constituinte não as quisesse incluir como tais órgãos, bastaria deslocar o dispositivo para o 
capítulo que trata da política urbana (arts. 182 e 183). 

Mesmo o constituinte derivado não foi feliz na redação do § 9º, também 
incluído pela EC n. 19/1998. Pela redação, não se sabe se o dispositivo só se dirige aos policiais 
de nível federal e os policiais civis ou se abrangem, também, os policiais militares. Nessa hipótese, 
de alcançá-los, não há porque discriminar, deixando de fora, os bombeiros militares que, 
evidentemente, não são policiais.24 

Vemos, por conseguinte, no disciplinamento do art. 144 e seus 
parágrafos, certa insuficiência da norma constitucional, embora a “garantia” de 
constitucionalização dos órgãos de segurança. Essa constitucionalização, contudo, às vezes é vista 
como entrave a uma reestruturação do sistema de segurança pública, seja no sentido da criação de 

                                                           
24 Tal confusão provém, entretanto, da estrutura não uniforme das corporações militares estaduais do país. Isto por-
que os corpos de bombeiros militares dos Estados da Bahia, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Gran-
de do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins são meramente porções da estrutura das polícias militares 
desses Estados e, nesse caso, seriam, também, policiais. Essa explicação, contudo, não invalida a crítica. 
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novos órgãos policiais, seja na de unificação das forças estaduais numa só polícia estadual, por 
exemplo.  

Outra crítica comum é a inexistência de uma instância preventiva no 
âmbito federal. Embora a polícia rodoviária federal atue nessa perspectiva, não há qualquer 
ligação com o segmento repressivo (a polícia federal), não tendo aquele órgão competência 
repressiva. Essa característica reproduz, no plano federal, a dicotomia de haver duas polícias, uma 
para cada fase de atuação do ciclo policial. Outra limitação da polícia rodoviária federal é, como o 
próprio nome indica, sua atuação tipicamente nos troncos rodoviários do país, que coincidem 
com as vias sujeitas à Administração federal. A mesma limitação se observa quanto à polícia 
ferroviária federal que, na prática, inexiste. 

Conforme salientado anteriormente, a nosso ver e de outros estudiosos, 
não houve uma sistematização adequada do tema na Carta constitucional.  

Compulsando os Anais da Assembléia Nacional Constituinte de 
1987/1988, verificamos que os debates na “Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de 
sua Segurança”, integrante da “Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das 
Instituições”, por uma série de injunções, não se debruçou com tempo suficiente e qualidade dos 
debates, no sentido de construir no arcabouço constitucional um sistema de segurança pública 
que poderia ter sido elaborado com o suficiente caráter sistêmico que, hoje, não possui. 

Como referido anteriormente, o disciplinamento de todo o aparato de 
defesa social poderia ter sido formulado, ainda que não necessariamente numa mesma aglutinação 
topológica, mas de forma sistemática. Entretanto, tal tema, por sua abrangência, mereceria um 
Título específico. O formato empregado confunde as ações de defesa, com as de proteção e as de 
segurança.25 Destarte, a situação desejada de segurança pública ficou restrita à segurança anti-
infracional, embora envolva a segurança nacional e a segurança social. A redação restritiva do 
caput não permite uma interpretação inclusiva, que busque alargar o conceito para além do 
reducionismo hermético que restringe ações mais efetivas, transversais, inclusive na esfera 
municipal. 

No âmbito da defesa anti-infracional, por exemplo, os órgãos executores 
são as polícias, que são meramente relacionadas no dispositivo, inferindo-se, daí, 
equivocadamente, a suficiência de tal “constitucionalização” para se atingir um suficiente 
funcionamento do sistema. 

Verificamos, portanto, que a norma constitucional não se estende em 
relação vários temas. Seria preciso, pois, remeter a variada legislação infraconstitucional, questões 
fundantes para a ação preventiva e repressiva, obrigando, assim, o legislador ordinário a 
estabelecer marcos legais importantes para a efetiva atuação do poder público. Dentre esses temas 

                                                           
25 ESPÍRITO SANTO & MEIRELES, op. cit., p. 51. 
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reputamos importantes os referentes ao uso progressivo da força (até hoje não positivado), à 
defesa civil, à segurança privada, às guardas municipais, à atividade de inteligência, ao sistema de 
execução penal, à investigação particular, bem como aos critérios para decretação dos estados de 
emergência e calamidade pública, todos temas de relevante interesse para a segurança pública.  

O princípio da solidariedade federativa a que aludimos na introdução, foi 
inserido na CF/1888 pela mencionada EC n. 19/1998, que suprimiu a redação anterior, a qual 
dispunha sobre a remuneração por subsídio para os delegados de polícia de carreira.  

5  REGULAMENTAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO 

Dentre os dispositivos constitucionais pertinentes à matéria que 
dependem de regulamentação legal há duas situações: os dispositivos não-regulamentados, com 
proposições apresentadas e os dispositivos não-regulamentados, sem proposições. 

Quanto aos primeiros, ora dependendo de marco legal, ora tendo a 
norma vigente no regime constitucional anterior recepcionada pelo atual, são os seguintes: 

- art. 32, § 4º (norma recepcionada, requer atualização);  

- art. 42, § 1º (norma recepcionada, requer atualização); 

- art. 139, inciso III (norma inexistente);  

- art. 144, § 1º (norma recepcionada, requer atualização);  

- art. 144, § 2º (norma recepcionada, requer atualização);  

- art. 144, § 3º (norma inexistente);  

- art. 144, § 8º (norma inexistente); 

Não houve, porém, qualquer proposição apresentada para os seguintes 
dispositivos: 

- art. 136, § 1º (norma inexistente);  

- art. 144, § 5º (norma recepcionada, requer atualização). 

Desagregamos no quadro seguinte a situação acima referida, mediante 
pesquisa no sítio da Câmara dos Deputados na internet 26, no qual especificamos o dispositivo, o 

                                                           
26 Disponível em <http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/       regu-
lamentacao/dispositivos>, acessado em 16/6/2011. 
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texto constitucional, a legislação anterior à CF/1988, as proposições apresentadas, e as normas 
correlatas. Se e quando necessário, comentaremos o que for pertinente. 

Dispositivo Texto constitucional 
Legislação anterior 

à CF/1988 
Proposições 
apresentadas 

Normas cor-
relatas 

Art. 32, § 4° 

§ 4° Lei federal disporá sobre a utilização, 
pelo Governo do Distrito Federal, das 
polícias civil e militar e do corpo de bom-
beiros militar. 

Decreto-lei n. 667, 
de 2-7-69 

PL 2456/91 
PL 4275/93 

Lei n. 8.255, de 
20-11-91 

Art. 42, § 1° 

§ 1° Aplicam-se aos militares dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios, além 
do que vier a ser fixado em lei, as disposi-
ções do art. 14, § 8°; do art. 40, § 9°; e do 
art. 142, §§ 2° e 3°, cabendo a lei estadual 
específica dispor sobre as matérias do art. 
142, § 3°, inciso X, sendo as patentes dos 
oficiais conferidas pelos respectivos gover-
nadores. (Parágrafo com redação dada pela 
Emenda Constitucional n. 20, de 1998) 

Decreto-lei n. 667, 
de 2-7-69 

PL 2146/89 
PL 4363/01 

Lei n. 10.937, 
de 12-8-04 

Art. 136, § 1° 

§ 1° O decreto que instituir o estado de 
defesa determinará o tempo de sua duração, 
especificará as áreas a serem abrangidas e 
indicará, nos termos e limites da lei, as 
medidas coercitivas a vigorarem, dentre as 
seguintes: 

   

Art. 139, inciso 
III 

Na vigência do estado de sítio decretado 
com fundamento no art. 137, I, só poderão 
ser tomadas contra as pessoas as seguintes 
medidas: 
III – restrições relativas à inviolabilidade da 
correspondência, ao sigilo das comunica-
ções, à prestação de informações e à liber-
dade de imprensa, radiodifusão e televisão, 
na forma da lei; 

 

PL 2657/89 
PL 3977/89 
PL 139/91 
PL 2390/91 
PL 2735/92 
PL 3232/92 
PL 2626/96 

 

Art. 144, § 1° 

§ 1° A polícia federal, instituída por lei 
como órgão permanente, organizado e 
mantido pela União e estruturado em carrei-
ra, destina-se a: (Caput do parágrafo com 
redação dada pela Emenda Constitucional n. 
19, de 1998) 

Lei n. 4.483, de 16-
11-64 

PL 3516/93  

Art. 144, § 2° 

§ 2° A polícia rodoviária federal, órgão 
permanente, organizado e mantido pela 
União e estruturado em carreira, destina-se, 
na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo 
das rodovias federais. 

Lei n. 4.483, de 16-
11-64 

PL 3094/00 
PL 6287/05 
PL 6288/05 
PL 6292/05 

Lei n. 9.654, de 
2-6-98 
Lei n. 11.095, 
de 13-1-05 
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Dispositivo Texto constitucional 
Legislação anterior 

à CF/1988 
Proposições 
apresentadas 

Normas cor-
relatas 

Art. 144, § 3°  

§ 3° A polícia ferroviária federal, órgão per-
manente, organizado e mantido pela União e 
estruturado em carreira, destina-se, na forma 
da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferro-
vias federais. 

 

PL 2107/89 
PL 4009/89 
PL 759/95 
PL 686/03 

 

Art. 144, § 5° 

§ 5° 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 execu-
ção de atividades de defesa civil. 

Decreto-lei n. 667, 
de 2-7-69 (PM e 

BM) 
Lei n. 5.767, de 20-

12-71 (SSP/DF) 
Lei n. 6.450, de 14-

10-77 (PMDF) 
Lei n. 7.289, de 18-

12-84 (PMDF) 
Lei n. 7.479, de 2-6-

86 (CBMDF) 
Lei n. 8.255, de 20-
11-91 (CBMDF) 

 
Lei n. 8.255, de 
20-11-91 
(CBMDF) 

Art. 144, § 7º 

§ 7º A lei disciplinará a organização e o funci-
onamento dos órgãos responsáveis pela segu-
rança pública, de maneira a garantir a eficiên-
cia de suas atividades. 

Lei n. 4.483, de 16-
11-964 Decreto-Lei 
n. 200, de 25-2-67 

PL 3580/93 
PL 6666/02 
PLP 387/06 
PL 11/07 
PL 3461/08 

Lei n. 10.277, 
de 10-9-01 

Art. 144, § 8º 

Os Municípios poderão constituir guardas 
municipais destinadas à proteção de seus 
bens, serviços e instalações, conforme dispu-
ser a lei. 

 

PL 2669/89 
PL 3054/89 
PL 5853/90 
PL 358/91 
PL 1416/91 
PL 2019/91 
PL 7144/02 
PL 1332/03 
PL 3516/93 
PL 5959/05 

 

O Decreto-Lei n. 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias 
Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, 
norma recepcionada pela atual Constituição dispõe sobre a definição, competência e 
subordinação destas forças nos arts. 3º, 4º e 26, a seguir transcritos: 

Art. 3º Instituídas para a manutenção da ordem pública e segurança interna nos 
Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, compete as Polícias Militares, no 
âmbito de suas respectivas jurisdições: 
a) executar com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Fôrças Ar-
madas e os casos estabelecidos em legislação específica, o policiamento ostensi-
vo, fardado planejado pelas autoridades policiais competentes, a fim de assegu-
rar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos po-
deres constituídos; 
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b) atuar de maneira preventiva, como fôrça de dissuasão, em locais ou áreas es-
pecíficas, onde se presuma ser possível a perturbação da ordem; 
c) atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação da ordem, precedendo o 
eventual emprêgo das Fôrças Armadas;  
d) atender à convocação do Govêrno Federal, em caso de guerra externa ou pa-
ra prevenir ou reprimir grave subversão da ordem ou ameaça de sua irrupção, 
subordinando-se ao Comando das Regiões Militares para emprêgo em suas atri-
buições específicas de polícia militar e como participante da Defesa Territorial. 
Art. 4º As Polícias Militares subordinam-se ao órgão que, os governos dos Es-
tados, Territórios e no Distrito Federal, fôr responsável pela ordem pública e 
pela segurança interna.  
.............................................................................................................................................. 
Art. 26. Competirá ao Poder Executivo, mediante proposta do Ministério do 
Exército declarar a condição de "militar" e, assim, considerá-los reservas do 
Exército aos Corpos de Bombeiros dos Estados, Municípios, Territórios e Dis-
trito Federal.  
Parágrafo único. Aos Corpos de Bombeiros Militares aplicar-se-ão as disposições 
contidas neste Decreto-lei, exceto o disposto nos artigo 6º e seus parágrafos e 
artigo 7º.27  

Como cabe à União legislar sobre a Lei n. 6.450, de 14 de outubro de 
1977 dispôs sobre a organização básica da Polícia Militar do Distrito Federal, estipulando sua 
competência no art. 2º, que reproduz, como incisos, as alíneas do art. 3º do Decreto-lei n. 
667/1969, a cujos incisos I e IV foi dada nova redação pela Lei n. 7.457, de 9 de abril de 1986, 
diferindo apenas o inciso IV, transcrito abaixo: 

Art. 2º Compete à Polícia Militar do Distrito Federal: 
.............................................................................................................................................. 
IV – atender à convocação, inclusive mobilização, do Governo Federal em caso 
de guerra externa, ou para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem ou 
ameaça de sua irrupção nos casos previstos na legislação em vigor, subordinan-
do-se à Força Terrestre para emprego em suas atribuições específicas de polícia 
militar e como participante da defesa Interna e da Defesa Territorial.  

No mesmo sentido, a Lei n. 7.479, de 2 de junho de 1986, aprovou o 
Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, cujo art. 2º, na 
redação dada pela Lei n. 12.086, de 6 de novembro de 2009, estipula: 

Art. 2º O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, instituição perma-
nente, essencial à segurança pública e às atividades de defesa civil, fundamenta-
da nos princípios da hierarquia e disciplina, e ainda força auxiliar e reserva do 
Exército nos casos de convocação ou mobilização, organizada e mantida pela 
União nos termos do inciso XIV do art. 21 e dos §§ 5º e 6º do art. 144 da Cons-
tituição Federal, subordinada ao Governador do Distrito Federal, destina-se à 

                                                           
27 Que tratam do comando e da integração da força por oficiais do Exército.  
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execução de serviços de perícia, prevenção e combate a incêndios, de busca e 
salvamento, e de atendimento pré-hospitalar e de prestação de socorros nos ca-
sos de sinistros, inundações, desabamentos, catástrofes, calamidades públicas e 
outros em que seja necessária a preservação da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio.  

Já a Lei n. 8.255, de 20 de novembro de 1991, dispõe sobre a organização 
básica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, detalhando sua competência no art. 2º, 
abaixo transcrito, cujo inciso X foi incluído pela mencionada Lei n. 12.086/2009:  

Art. 2º Compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal:  
I – realizar serviços de prevenção e extinção de incêndios;  
II – realizar serviços de busca e salvamento;  
III – realizar perícias de incêndio relacionadas com sua competência;  
IV – prestar socorros nos casos de sinistros, sempre que houver ameaça de des-
truição de haveres, vítimas ou pessoas em iminente perigo de vida;  
V – realizar pesquisas técnico-científicas, com vistas à obtenção de produtos e 
processos, que permitam o desenvolvimento de sistemas de segurança contra 
incêndio e pânico;  
VI – realizar atividades de segurança contra incêndio e pânico, com vistas à pro-
teção das pessoas e dos bens públicos e privados;  
VII – executar atividades de prevenção aos incêndios florestais, com vistas à 
proteção ambiental;  
VIII – executar as atividades de defesa civil;  
IX – executar as ações de segurança pública que lhe forem cometidas por ato do 
Presidente da República, em caso de grave comprometimento da ordem pública 
e durante a vigência do estado de defesa, do estado de sítio e de intervenção no 
Distrito Federal.  
X – executar serviços de atendimento pré-hospitalar. 

Quanto à regulamentação do § 7º, houve proposições tímidas a respeito, 

sendo que a Lei nº 4.483, de 16 de Novembro de 1964 apenas reorganizava o Departamento Fe-

deral de Segurança Pública (DFSP), enquanto o Decreto-Lei nº 200, de 25 de Fevereiro de 1967, 

que dispõe sobre a organização da Administração Federal, transformava o DFSP no atual Depar-

tamento de Polícia Federal, vinculado ao Ministério da Justiça. Posteriormente à promulgação da 

atual Carta Política, apenas a Lei n. 10.277, de 10 de Setembro de 2001, instituiu medida para as-

segurar o funcionamento de serviços e atividades imprescindíveis à segurança pública, na realida-

de um arremedo. 
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No tocante à regulamentação do § 8º, apesar de várias proposições exis-

tentes, ainda não se dispõe de um estatuto das guardas municipais a dar amparo jurídico pleno à 

sua atuação. Tal situação vem gerando alegadas invasões de competências das polícias militares, 

cujas organização, estrutura, forma de funcionamento e execução das atividades as guardas muni-

cipais buscam, por sua vez, mimetizar.  

6 CONCEITO DE VIOLÊNCIA  

No imaginário popular violência implica danos materiais e lesões à inte-

gridade física das pessoas, geralmente com cenas cruentas, isto é, que geram sangue, cuja repre-

sentação mais nítida é a morte violenta. 

Considera-se morte violenta aquela oriunda de causa externa (externali-

dade), isto é, que não decorre de colapso do próprio organismo, seja em decorrência de moléstias, 

de complicações como as infecções ou da simples debilidade oriunda da velhice. Naturalmente se 

essas moléstias ou infecções foram provocadas ou são resultado da ação de terceiros, passam a 

integrar as externalidades.  

A morte violenta pode ser, então, a causada por terceiro, como o homi-

cídio e o latrocínio, a resultante de acidente e a provocada pela própria pessoa, no caso de suicí-

dio. O homicídio pode ser doloso ou culposo e nesta espécie se incluem os acidentes de trânsito, 

visto que os acidentes em geral podem ter origem na culpa por imprudência, negligência ou impe-

rícia. Tanto homicídios, quanto latrocínios e outros acidentes que eliminem a vida, em grande 

parte são consumados com o uso de armas de fogo, vetor importante na perpetração e fator de 

especial consideração nas políticas de redução da violência. 

Há, ainda, os acidentes naturais, que podem causar desastres com multi-

plicidade de vítimas. Alguns acidentes tidos como naturais, atualmente, são vistos como de natu-

reza antrópica, como nos exemplos comuns no nosso país, em relação aos assoreamentos de vias 

fluviais e ocupação de encostas e terrenos instáveis, com os periódicos episódios de enchentes e 

deslizamentos que deixam milhares de pessoas desalojadas e desabrigadas. 

Todas essas formas de violência são abordadas pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) que conceitua violência da seguinte forma: 
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O uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si pró-
prio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte 
ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, de-
ficiência de desenvolvimento ou privação (Relatório mundial sobre a violência e saúde. 
Genebra, 2002, p. 5). 

Segundo o documento da OMS, a tipologia da violência pode ser caracte-

rizada pelas seguintes espécies: física, psicológica, sexual, e negligência.  

A violência física envolve algum tipo de agressão à integridade física do 

outro, podendo causar, dentre outras, uma ou mais das seguintes consequências: perigo de vida; 

debilidade, perda ou inutilização de membro, sentido ou função; incapacidade para as ocupações 

habituais; aceleração de parte ou aborto; enfermidade incurável; deformidade permanente. Entre-

tanto, as lesões leves e mesmo a dor podem ser caracterizados no espectro da violência física. 

A violência psicológica, também chamada violência emocional, é de mais 

difícil constatação, pela ausência de incidente específico ou danos aparentes. Ocorre nas situações 

em que alguém é exposto a tratamento hostil sem agressão física, como situações ridículas, amea-

ças, intimidações, discriminação e rejeição, dentre outras. Poderiam ser incluídos o assédio moral 

e o bulliyng ou mobbing. Os efeitos podem ser severos e mais duradouros que os da violência física. 

Na violência sexual o agressor tenta impor seu desejo sexual, em desfavor 

da liberdade sexual do outro. Pode dar-se em decorrência de uma relação de poder, caracterizan-

do o assédio sexual.  

Negligência como sinônimo de violência corresponde a situações em que 

principalmente crianças são prejudicadas em seu desenvolvimento ou segurança, em decorrência 

de omissão por parte dos garantes, isto é, as pessoas com responsabilidade pelos cuidados bási-

cos. Pode atingir áreas como a saúde, a educação, o desenvolvimento emocional, a nutrição, o 

abrigo e a segurança de vida. Outras vítimas seriam os idosos, deficientes, enfermos e feridos. 

Teríamos, ainda, a violência política, a cultural e a institucional, como fa-

cetas mais “invisíveis”, dada sua manifestação de caráter difuso, cuja percepção é muito subjetiva. 

A violência que deixa marca é, ainda, chamada de violência vermelha, enquanto a sutil e insidiosa, 

de violência branca. 
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Como resultado da violência sempre teremos um dano ou lesão, portan-

to. O dano pode ser considerado como a medida que define a severidade ou intensidade da lesão 

resultante de um acidente ou evento adverso, que pode envolver perda humana, material ou am-

biental, física ou funcional. Tem-se por lesão a mudança característica em um órgão, provocada 

por um agente biológico, físico ou químico (Glossário de defesa civil, estudos de riscos e medicina de desas-

tres. Brasília, MPO, 1998). Juridicamente, dano pode ser o mal ou ofensa pessoal, prejuízo moral, 

prejuízo material causado a alguém pela deterioração ou inutilização de bens seus, enquanto lesão 

é ofensa, injúria, ultraje ou qualquer violação de um direito.  

No senso popular, dano se relaciona com os bens materiais, enquanto le-

são tem um sentido mais vinculado à violência física. Tanto o dano como a lesão são de mais fácil 

apreensão, por serem visíveis ou fisicamente percebidos, portanto, nas chamadas violências inter-

pessoais. Não obstante, é comum a referência a dano psicológico, que pressupõe algo de mais 

difícil caracterização. 

A forma mais explícita da violência, portanto, é a que envolve lesão física, 

isto é, quando nos referimos a “mortos e feridos”. Especificando um pouco mais, a forma extre-

ma da violência se dá, então, com a morte violenta, que pode ser oriunda de homicídio, latrocínio, 

suicídio, acidente e desastre. Desses eventos, os que pressupõem interpessoalidade são o homicí-

dio e o latrocínio, este de mais rara ocorrência. O signo mais representativo da violência interpes-

soal, portanto, é o homicídio. Por conseguinte, o indicador mais utilizado para quantificá-la é a 

taxa de homicídios, representada na proporção de eventos para cada cem mil habitantes. 

Donde poderíamos reduzir o conceito de violência interpessoal, sob esse 

enfoque, à situação conflituosa em que, tendo alguém sofrido dano ou lesão, ocorra uma das se-

guintes hipóteses, sucessivamente: 

1) o dano ou lesão é irreversível; 

2) sendo o dano ou lesão reversível, não houve a imediata composição, 

integral restituição ou suficiente reparação; 

3) tendo havido imediata composição, integral restituição ou suficiente 

reparação do dano ou lesão, ela foi imposta ilegalmente ou consistiu em novo dano ou lesão.  
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Em todas as hipóteses mencionadas, a vítima espera a resolução do con-

flito, seja pela autotutela entre as partes (negociação), pela mediação de um terceiro, que interfira 

(argumento de autoridade do líder, do ancestral comum), ou que, eleito pelas partes, solucione a 

questão (autoridade do argumento do especialista, pela arbitragem) ou, ainda, que, como repre-

sentante do Estado, resolva a querela (por intermédio do juiz, agente da tutela estatal do Poder 

Judiciário), hipótese última que, em se tratando de direitos indisponíveis, é inafastável. 

Raros conflitos em que o dano ou lesão seja de monta são resolvidos pela 

autotutela, poucos o são pela mediação e, nesse caso, a maioria o é pelo Estado. O esgarçamento 

do tecido social tornou as possibilidades de autotutela e mediação cada vez menos buscadas, de-

saguando a maioria dos conflitos nos órgãos do Poder Judiciário. Décadas de dificuldades eco-

nômicas geraram demandas dos cidadãos contra medidas dos sucessivos governos, assoberbando 

ainda mais os foros judiciais.  

Dessa forma, uma providência legal que veio a reformular as demandas 

ao Poder Judiciário foi a edição da Lei dos Juizados Especiais (Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 

1995), que apesar de alargar as hipóteses de eventos a eles sujeitos, criou novas demandas, bem 

como toda uma gama de alterações nas leis de organização judiciária, com o direcionamento dos 

poucos magistrados existentes para as novas funções, o que, ao cabo, não sanando as dificulda-

des, apenas trouxe certa racionalidade ao sistema. 

7 A PRESSÃO DA VIOLÊNCIA URBANA 

Violência urbana está radicada na concepção de urbe, o espaço urbano, 
visto que o êxodo rural verificado no Brasil nas décadas de 1960 e 1970 inverteu a relação 
percentual entre população urbana e rural. Num crescendo que ainda não se concluiu, cuja 
precipitação se deu com a inscrição dos direitos sociais dos trabalhadores rurais na nova ordem 
constitucional, há pouco mais de vinte anos, portanto, o fenômeno ainda está em fase de 
consolidação.  

A expressão “violência urbana” pressuporia, à primeira vista, uma 
“violência rural”, de importância equivalente. No entanto, a expressão denota uma realidade que, 
às vezes, abarca uma pretensa violência rural, visto que esta é carregada de liames indissociáveis 
daquela. Assim, os eventos ligados aos movimentos sociais pelo direito à terra, como ocupações, 
pistolagem e repressão estatal não fogem, totalmente, do conceito de violência urbana. 
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A abrupta alteração, em menos de meio século, de uma estrutura que se 
perde nos tempos, trazida pelo colonizador europeu, levou às cidades problemas antes 
inexistentes. Daí surgiram os fenômenos do adensamento populacional, da ocupação irregular do 
espaço urbano, e da demanda crescente e exponencial pelos serviços e equipamentos públicos, 
aliados à falta de política de acolhimento dos milhões de então desempregados e seus filhos 
carentes de escola e lazer. 

O mercado viu, nessa massa populacional, um excelente veio de 
consumidores a ser explorado, mediante publicidade massacrante, que aos poucos e ainda hoje, 
tornou produtos e serviços até então tidos como supérfluos em gêneros de primeira necessidade. 
Donde a luta de muitas famílias, trabalhando o dia todo, ora o casal, ora apenas a mulher, cada 
vez mais presente como líder da família monoparental, para prover a subsistência e algo mais à 
prole. Crianças e adolescentes vagando sozinhos pelas imediações, sem escola e sem lazer, foram 
presas fáceis da crescente criminalidade nascida dos bolsões de miséria sem a presença efetiva do 
Estado. 

Não obstante a mobilidade social havida no período, proporcionada 
pelos últimos governos, persiste a sensação de que novas gerações tenham se apropriado do novo 
modus vivendi, em que o individualismo, o hedonismo, a lógica do ganho fácil supera quaisquer 
tentativas do poder público de resgatar os valores tradicionais da harmonia familiar, do valor 
social do trabalho e da salutar convivência comunitária.28 

Nem todo crime ou atividade ilícita em geral, porém, constitui violência, 
segundo o senso comum, assim como nem toda violência é crime. Entretanto, o conceito de 
violência é elástico, permitindo entrever que atrás de toda infração penal há alguma espécie de 
violência, isto é, de conduta que malfira o interesse individual ou coletivo, sem que o autor da 
violência disponha de um mandato, que é a legitimidade conferida por cada um ao Estado para 
restrição das liberdades, ainda que usando a força, por intermédio de um órgão específico, sob o 
manto do interesse público. 

Da mesma forma, até a violência legalmente admitida, como a exercida 
sob amparo das excludentes de antijuridicidade (legítima defesa, estado de necessidade, exercício 
regular de direito, e estrito cumprimento do dever legal) causa certo desconforto na sociedade e, 
no mais das vezes, danos irreparáveis e revolta naqueles que a sofrem, direta ou indiretamente. 

Costuma-se dizer que a violência não tem uma causa precisa. Sequer seria 
uma, mas várias suas causas. Aliás, as causas da violência teriam natureza estrutural, na medida em 
que as condições de vida da população é que determinariam ser uma sociedade mais ou menos 
violenta. 

                                                           
28 A caracterização da “cultura da urgência” desses jovens sem futuro está claramente descrita na obra Notícia de um 
sequestro, do escritor colombiano Gabriel Garcia Márquez (apud CASTELLS, Manuel, A era da informação: economia, 
sociedade e cultura, v. 3, Fim de milênio, São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 243). 
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Outros autores (como Luiz Tadeu Viapiana, em Economia do Crime: uma 
explicação para a formação do criminoso, Porto Alegre: AGE, 2006) alegam que, tirante a questão 
estrutural, o que estimula a violência não são causas, mas fatores. São os preditores da violência, 
dos quais os mais comuns seriam o desemprego, a baixa renda, a insuficiente escolaridade e o uso 
de drogas e álcool. Para reduzir a influência desses fatores os estudiosos apontam a educação e a 
redução da desigualdade social como soluções de longo prazo e efeito certo. 

O iter lógico-histórico seguido nessas linhas demonstra que, se a lei não 
traz soluções definitivas, as soluções, ainda que parciais, são proporcionadas pelo 
aperfeiçoamento do ordenamento jurídico. Nessa óptica, releva de importância a atividade 
legislativa, como a principal atribuição do corpo parlamentar, no sentido de contribuir de forma 
efetiva, mediante o estímulo da atividade legislativa racional e responsável, para a redução da 
violência que tanta aflição causa à população brasileira. 

Entendemos que tal desiderato não pode ser atingido sem um 
compromisso moral dos agentes políticos, em todos os níveis e esferas do Poder, no sentido de 
torná-lo política pública de Estado e não de governos. Como lembramos na introdução deste 
trabalho, o alegado pacto federativo proposto pelo constituinte de 1988 não conduz, 
necessariamente, a resultados efetivos no campo social, de modo a tornar factível o princípio da 
solidariedade federativa insculpido no art. 241 do texto magno. 

Nessa abordagem é preciso considerar, também, hipóteses aventadas 
pelos estudiosos, no sentido de que a percepção da violência a torna maior do que é na realidade. 
Tais hipóteses consideram a própria adoção de novas formas de combate à violência, a inclusão 
social de segmentos antes ignorados, a melhoria dos dados disponíveis, com o avanço das 
tecnologias da informação e do conhecimento, que permitem novos achados estatísticos, bem 
como a melhoria da eficiência da persecução criminal, tudo isso impactando de forma inusitada a 
percepção da violência como um todo. 

A sociedade não pode, contudo, considerar tal possibilidade como 
verdade insofismável, visto que não houve sequer tempo suficiente para comprovação das 
referidas hipóteses.  

O contínuo aperfeiçoamento do ordenamento jurídico, a par da adoção 
de políticas públicas duráveis e racionais tendentes à redução da violência poderia, a se cumprir a 
hipótese de superdimensionamento do problema, ter um duplo benefício. Primeiramente, o de 
reduzir a violência decorrente do aumento inercial da criminalidade – por sua vez consequência 
do incremento populacional – e, a seguir, a violência sistêmica, oriunda do efeito multiplicador da 
sensação de impunidade, potencializada pela sensação de pânico da população e das 
oportunidades fornecidas aos eventuais delinquentes. 
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8 PISO NACIONAL PARA AS POLÍCIAS, UM TEMA RECORRENTE 

Um dos problemas mais visíveis no âmbito das ações de defesa visando a 
segurança pública é a disparidade remuneratória entre os vários órgãos policiais da União, dos 
Estados e do Distrito Federal.  

No âmbito da própria União, além dos policiais federais e policiais 
rodoviários federais, com carreiras estruturadas, há a polícia ferroviária federal, prevista 
constitucionalmente, mas até hoje não estruturada em carreira. A não opção do Estado brasileiro 
pela matriz de transporte ferroviário, bem como a privatização do setor fez com que o Poder 
Executivo federal, que tem a iniciativa legislativa, não instituísse a carreira pertinente. Os 
servidores que se dizem pertencentes à polícia ferroviária federal são remanescentes da antiga 
Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), atual Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), 
atuando, ainda, na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), e metrôs de algumas 
capitais.  

Entretanto, mesmo entre as carreiras instituídas no âmbito federal há 
diferenças remuneratórias consideráveis, como, por exemplo, dentre as carreiras de policial 
federal, de policial rodoviário federal e da carreira de agente penitenciário federal, criada pela Lei 
n. 10.693, de 25 de junho de 2003. 

No âmbito das unidades da Federação a distorção é muito mais evidente 
e aparentemente muito mais injusta. Dizemos aparentemente porque a estrutura remuneratória 
dos órgãos de segurança pública das unidades federativas é assunto de economia interna, não 
passível de uma eventual “unificação”. A autonomia legislativa, financeira e orçamentária de tais 
entes lhes permite estabelecer as prioridades e escalonar as remunerações de seus servidores civis 
e militares conforme aprouver ao plano de trabalho de cada governo, pois a iniciativa legiferante é 
reservada ao chefe do Poder Executivo em tais assuntos, nos três níveis de poder. Há de se 
mencionar, ainda, as limitações legais atinentes à responsabilidade dos gestores, nos termos da Lei 
Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de responsabilidade Fiscal). 

Poder-se-ia argumentar que não faz sentido os integrantes dos 
mencionados órgãos, que executam exatamente a mesma atribuição, constitucionalmente prevista, 
ficarem sujeitos a disparidades remuneratórias tão graves. Entretanto, o texto constitucional veda, 
até mesmo no âmbito do próprio ente federado, o pleito da equalização salarial a título de 
isonomia ou equiparação salarial (art. 37, inciso XIII). Além disso, diferenças regionais em termos 
de desenvolvimento socioeconômico, níveis de criminalidade e até mesmo características 
territoriais imporiam consequente diferenciação no modo de atuação das forças, em razão do 
eventual risco que correm, com reflexos na estrutura dos órgãos respectivos, incluindo até a 
matriz remuneratória de seus integrantes.  
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Passando-se da teorização para a realidade, todavia, percebe-se que forças 
policiais que são submetidas a elevado risco, como as do Estado do Rio de Janeiro, têm baixa 
remuneração, da mesma forma que forças do Estado de São Paulo, o mais rico do país. Noutra 
vertente, forças de outros Estados, ora com alto índice de criminalidade, ora com baixo índice, 
têm baixa ou alta remuneração, não havendo correlação entre tais variáveis. Como exemplo, o 
Estado de Sergipe proporciona digna remuneração a seus policiais, não obstante ser o menor 
Estado da federação e um dos mais pobres.  

Enfim, pode-se especular que vários fatores podem ter contribuído para 
originar ou piorar tais distorções, dentre elas as eventuais presenças de relações institucionais 
proativas e assertivas entre as corporações e a cúpula dos respectivos governos, bem como a 
influência de grupos de pressão, como sindicatos e associações, aí consideradas as diferenças 
entre as corporações a que são permitidas (polícias civis) ou proibidas (militares) a greve e a 
sindicalização. 

Diversamente da maioria dos Estados, o Distrito Federal remunera 
condignamente seus profissionais de segurança pública, o que é explicado, porém, pelo fato de 
serem organizados e mantidos pela União, nos termos do disposto no art. 21, inciso XIV, por 
meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal, instituído pela Lei n. 10.633, de 27 de 
dezembro de 2002. A remuneração dos policiais civis do Distrito Federal geralmente equivale à 
dos policiais federais. Em suma a remuneração dos policiais distritais serve, quase sempre, de 
parâmetro para as proposições tendentes a estabelecer pisos salariais para as demais polícias. 
Exemplo disso é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n. 300/2008, ora em tramitação em 
conjunto com a PEC 446/2009, à qual está apensada, que originalmente pretendia estabelecer 
piso salarial para os policiais militares dos Estados, tendo como base a remuneração dos colegas 
das instituições congêneres do Distrito Federal.  

Houve várias proposições legislativas no sentido de conferir à segurança 
pública o mesmo tratamento constitucional dado à educação, que vincula percentual da receita 
tributária a esta atividade, nos termos do art. 60, desde a sua edição e após, com as modificações 
introduzidas pelas Emendas Constitucionais n. 14/1996 e 53/2006. A última destina 
expressamente parte dos recursos à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, o que 
foi regulamentado pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008.  

Outro precedente surgido, a dar foro de validade a proposições que 
estabeleçam piso salarial, foi a Emenda Constitucional n. 63, de 2010, que “altera o § 5º do art. 
198 da Constituição Federal para dispor sobre piso salarial profissional nacional e diretrizes para 
os planos de carreira de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias”, 
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que remete à lei federal – ainda não editada29 – o disciplinamento da matéria, incluindo assistência 
financeira complementar, pela União, aos demais entes federados.  

Voltando à PEC 300/2008, em sua redação atual, estabelece a 
complementação por parte da União, a fim de que os Estados possam remunerar seus integrantes 
dos órgãos de segurança pública no patamar ali sugerido, de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 
reais) para a primeira graduação (soldado) e R$ 9.000,00 (nove mil reais) para o primeiro posto 
(segundo-tenente).  

Durante a tramitação da proposição na Comissão Especial criada para 
apreciá-la, foram apresentadas emendas no sentido de estendê-la aos bombeiros militares, incluir 
as polícias civis, atrelar o piso a dez salários mínimos e outras. A complementação seria feita pela 
União, utilizando recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), criado pela Lei n. 
10.201, de 14 de fevereiro de 2001. Como fontes de recursos foram propostos, entre outros, os 
“originados de um percentual da exportação de minérios e da exploração de petróleo e gás 
natural”.  

O governo federal sinalizou grande dificuldade para a aprovação da PEC 
300/2008, uma vez que arcaria com a alocação de recursos exclusivos para a complementação 
salarial, o que vem gerando descontentamento no meio policial militar. Em nosso entender, o 
ideal seria a PEC pertinente albergar os institutos da progressividade e da responsabilidade 
compartilhada entre os entes federados, remetendo o consequente disciplinamento à lei federal. 

Dessa forma, o piso salarial seria progressivo, a ser atingido por meio de 
metas percentuais anuais, mediante complementação paulatina por parte da União, com piso 
crescente e participação decrescente, correspondendo à progressiva assunção da despesa por 
parte das unidades da Federação. Estas poderiam, obviamente, não só assumir o pagamento total 
com base no piso e na respectiva participação pactuados para cada ano, como superá-los antes da 
data aprazada. 

Não obstante, em termos a serem definidos pela mencionada lei, haveria 
a exigência de contrapartida por parte dos entes federados, utilizando-se como índice de 
referência, por exemplo, a taxa de homicídios por cem mil habitantes, índice internacionalmente 
utilizado para mensurar o grau de violência de determinado território. Tal índice poderia ser 
estabelecido para dois momentos distintos: 1) o primeiro momento, para o estabelecimento da 
participação de cada ente federado na contribuição para o FNSP, tendo por base o décimo do 
respectivo percentual da taxa de homicídios referida ao segundo ano anterior ao considerado; 2) o 
segundo momento, para definição do percentual de complementação pela União, a cada ente 

                                                           
29 Há, porém, proposições nesse sentido, como os PL 7056/2010, 7095/2010 e 658/2011, apensados ao PL 
7495/2006. 
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federado, segundo o décuplo do respectivo percentual de redução da taxa de homicídios referida 
ao segundo ano anterior ao considerado. 

Esse formato pressupõe o esforço, em todas as frentes de atuação do 
ente federado, para a efetiva redução da taxa de homicídios. Isso implica a necessidade de 
eficiência na alocação de recursos para a área social por parte dos entes federados, de forma a 
investir onde a relação custo-benefício é mais vantajosa para o erário, isto é, na prevenção.  

Tratam-se, antes do estabelecimento de políticas, programas e ações de 
segurança pública, do estabelecimento de políticas, programas e ações públicas de segurança, que, 
evidentemente, não são a mesma coisa.30  

Segundo a mesma lógica, os próprios policiais, por intermédio dos 
gestores das respectivas corporações, terão interesse em adotar medidas não traumáticas de 
mediação de conflitos. Tais medidas preveniriam, igualmente, tanto as mortes de policiais, quanto 
as dos seus oponentes, com a adoção das regras de compromisso do uso progressivo da força, 
evitando tiroteios, execuções e “balas perdidas”. 

A prevenção dos homicídios em geral possibilitaria uma desescalada da 
violência, por consistir o homicídio no crime paradigmático da violência, implicando prevenção 
das lesões graves e daí às médias e leves, iniciando um círculo virtuoso a incidir, de forma 
sistêmica, no longo prazo, na redução da violência. 

A complementação poderia ser feita por meio de destinação de parte do 
Fundo Nacional de Segurança Pública, mediante sua alteração da Lei n. 10.201/2001. Tal 
alteração dependeria de aprovação de PEC criando a possibilidade de complementação da 
remuneração dos servidores da área de segurança pública por fundo gerido pela União. O custeio 
dessa complementação provavelmente não seria suportado pelos recursos do FNSP, o que 
pressupõe a alocação de outros recursos para tal, orçamentários ou não. Uma opção seria o não 
contingenciamento de tais recursos e outros mais do orçamento, cujas restrições são determinadas 
a título de obtenção de superávit primário elevado pelo governo federal.  

Consideramos, porém, que o intuito da PEC 300/2008 deve ser 
estendido às polícias civis e aos integrantes das categorias do sistema penitenciário, isto é, guardas 
prisionais, agentes penitenciários e equivalentes. Não faz sentido beneficiar apenas uma categoria, 
com o que o sistema de segurança pública continuaria capenga. Não se poderiam esquecer, nessa 
perspectiva, os inativos e pensionistas, os integrantes remanescentes dos órgãos congêneres dos 

                                                           
30 As políticas, programas e ações de segurança pública são aquelas destinadas à execução pelos órgãos de segurança 
pública, compreendendo medidas pertinentes à prevenção e repressão das infrações penais, prioritariamente. Já as 
políticas, programas e ações públicas de segurança são destinadas à execução pelos vários órgãos que compõem a 
estrutura do poder público, em todos os níveis e esferas, preconizando a prevenção sistêmica, pela redução de riscos 
e oportunidades de cometimento de infrações penais e desordens e pelo aumento da proteção da sociedade em geral. 
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antigos Territórios do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, bem como os do antigo Distrito 
Federal. 

Para contemplar todo este contingente, contudo, segundo estimativa 
inicial, o custeio final da complementação por parte da União montaria a importância de dez 
bilhões de reais anuais. 

À busca de uma solução compartilhada, a simples destinação de cota 
orçamentária para esse fim poderia afetar profundamente as finanças dos entes federados, com a 
agravante de implicar a simples realocação de recursos que seriam destinados a outras rubricas 
orçamentárias, comprometendo, eventualmente, outros programas e ações governamentais de 
natureza social tão ou mais urgentes. 

A adoção da medida, tanto para a União como para os entes federados 
pressupõe, portanto, o modelo de coordenação das ações e protagonismo na solução, por parte 
da União, com participação proporcional por parte dos entes federados, na composição de um 
fundo que permitisse equalizar as distorções regionais. A liberação de recursos para os entes 
federados se daria, contudo, mediante a realização de contrapartidas vinculadas à redução das 
mortes violentas, conforme mencionado acima. O impacto do montante a ser alocado pela União 
e pelos entes federados poderia ser reduzido, no entanto, mediante duas ações a serem previstas 
na lei regulamentadora da PEC pertinente: 1) o estabelecimento do piso salarial de forma 
progressiva; 2) a estipulação da participação da União de forma regressiva. 

9 PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS 

Analisaremos a seguir as proposições atinentes à matéria, apresentadas na 
Câmara dos Deputados, obtidas em pesquisa não exaustiva, nos detendo naquelas de conteúdo 
mais substantivo, em geral as que tiveram tramitação relevante, sob o ponto de vista do tempo 
decorrido e do nível de discussão, bem como as recentes, por terem sido elaboradas segundo um 
contexto atual.  

Inicialmente nos debruçaremos sobre as PEC, por serem as proposições 
voltadas para a alteração do arcabouço constitucional no aspecto da segurança pública. Depois, 
abordaremos os Projetos de Lei (PL) os quais, basicamente, destinam-se a regular os §§ 7º e 8º do 
art. 144, referentes aos órgãos responsáveis pela segurança pública e as guardas municipais, 
respectivamente. 

Dentre as PEC apresentadas, destacamos em negrito as principais, 
relacionando as apensadas entre parênteses e as apensadas a estas, entre colchetes. Temos, pois, 
as PEC n. 60/1990, 46/1991, 466/1997 (84/2003), 483/1997, 512/1997, 551/1997, 496/2002, 
534/2002 (95/1995 [247/1995, 343/1996, 392/1996, 409/1996], 151/1995 [156/1995, 
514/1997, 613/1998, 181/2003], 87/1999 [124/1999, 154/1999, 240/2000, 250/2000, 266/2000, 
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275/2000, 276/2000, 280/2000, 284/2000, 291/2000, 317/2000, 449/2001], 532/2002 
[49/2003], 7/2007), 435/2005, 589/2006, 143/2007, 340/2009 (356/2009, 414/2009, 425/2009) 
e 430/2009 (432/2009). Continuam tramitando as PEC n. 534/2002, 589/2006, 340/2009 e 
430/2009 e respectivas apensadas e subapensadas, tendo sido as demais arquivadas ou devolvidas.  

Quanto à PEC 46/1991, do Deputado Hélio Bicudo (PT/SP), que 
“introduz modificações na estrutura policial, desmilitarizando a polícia, submetendo-a a 
fiscalização do Judiciário, e quanto à polícia judiciária a supervisão caberá ao Ministério Público” 
e suprimindo a justiça militar estadual, foi rejeitada na Comissão Especial. 

Embora a PEC 534/2002 do Senado Federal (Senador Romeu Tuma, 
PFL/SP), altere “o art. 144 da Constituição Federal, para dispor sobre as competências da guarda 
municipal e criação da guarda nacional”, teve várias PEC apensadas que tratam da organização 
das polícias. O parecer apresentado na Comissão Especial constituída em 7/8/2002, do 
Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP), pela aprovação da PEC 534-A/2002, com emenda 
supressiva e pela rejeição das PEC apensadas, foi aprovado, em 26/10/2005, estando o projeto 
pronto para a pauta desde então. A rejeição dos apensados se baseou na exigência de mínimo 
populacional, não atendimento aos requisitos de autonomia operacional ou financeira e forma de 
normatização. Ao analisar as várias proposições, o relatório aprovado definiu pela proposta de 
redação final do dispositivo em alteração, suprimindo emenda aprovada no Senado para criação 
da Guarda Nacional, com a seguinte redação: 

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

de suas populações, de seus bens, serviços, instalações e logradouros públicos 

municipais, conforme dispuser lei federal. 

Como a PEC 151/1995, do Deputado Gonzaga Patriota (PSB/PE) e 
suas apensadas não foram apreciadas na Comissão Especial que analisou a PEC 534/2002 e suas 
apensadas, por ter aquela sido apensada a esta somente em 16/11/2005, resta que as propostas aí 
contidas não foram ainda consideradas. Entretanto, a própria PEC 151/1995 foi objeto de 
Comissão Especial, cujo parecer favorável, da lavra do Deputado Alberto Fraga (PMDB/DF), foi 
aprovado em 13/3/2002, com substitutivo. Esta PEC tratava de assegurar a ascensão funcional 
para metade das vagas de cada carreira dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Durante 
sua tramitação foi emendada 53 vezes, com o que a proposta inicial foi totalmente alterada. A 
PEC, na redação do substitutivo do relator, trata de vários assuntos relacionados à segurança 
publica, aos direitos fundamentais e busca inserir capítulos próprios sobre a defesa civil e a 
sistema penitenciário. Prevê a criação de vários fundos voltados para o financiamento da 
segurança pública, nos três níveis da federação, além de conselhos pertinentes. Busca centralizar 
as polícias federais numa só, com atribuições segmentadas, bem como a polícia estadual, 
desmilitarizada, igualmente una e segmentada por atribuições, de cunho preventivo e repressivo, 
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respectivamente. Tece uma série de garantias e algumas vedações aos policiais e permite o 
estabelecimento de convênios entre os entes federados para fins de segurança pública. Enfim, 
peca pelo detalhismo, incluindo disposições típicas de legislação infraconstitucional e casuísmos 
desnecessários. O maior erro, porém, é atribuir o ciclo completo a todas as polícias. 

Dentre as apensadas à anterior está a PEC 514/1997, do Poder 
Executivo, apensada antes da constituição da Comissão Especial, que “altera os arts. 21, 22, 30, 
32 e 144 da Constituição”, constituindo essas alterações na alteração da competência da União, 
Estados e Municípios, bem como de modificação no sistema de segurança pública. O texto 
desconstitucionaliza os atuais órgãos estaduais, facultando a manutenção das forças auxiliares de 
caráter militar, como reservas do Exército, embora extinguindo a justiça militar estadual. Proíbe 
aos policiais a sindicalização, a greve e a atividade político-partidária. Propõe a criação de um 
órgão temporário, composto de unidades integrantes dos órgãos de segurança publica, para 
emprego no âmbito federal, o que veio a ser o embrião da atual Força Nacional de Segurança 
Pública (FNSP). 

Outra proposição apensada à PEC 151/1995 é a PEC 613/1998, 
apensada antes da constituição da Comissão Especial, da Deputada Zulaiê Cobra (PSDB/SP), a 
qual “dispõe sobre a estruturação do sistema de segurança pública, cria o Sistema de Defesa 
Civil”, estabelecendo que a União organizará a polícia federal, a polícia e o corpo de bombeiros 
do Distrito Federal; os Estados organizarão a polícia estadual e a defesa civil, composta do corpo 
de bombeiros estadual; extingue as polícias rodoviária e ferroviária federal, cujas atividades serão 
exercidas pela polícia federal. Estabelece certas garantias e vedações aos policiais, desmilitariza as 
forças estaduais, pressupondo a polícia estadual única, com atribuições não cumulativas em dois 
segmentos, o Departamento de Polícia Judiciária e de Investigação e o de Polícia Ostensiva, com 
a consequente extinção da justiça militar estadual. Permite convênios entre os entes federados, 
inclusive para ações de segurança pública pelas guardas municipais, propõe a criação de uma 
Secretaria Nacional de Segurança Pública, vaticínio transformado no órgão de mesmo nome 
(Senasp), bem como de um Fundo de Segurança Pública, também posteriormente criado com o 
nome de Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). Acrescenta vários artigos ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) tratando das regras de transição para o 
estabelecimento das novas disposições, relativas a aposentadoria e paridade salarial dos inativos. 

A PEC 181/2003, do Deputado Josias Quintal (PMDB/RJ), que “altera 

o art. 144 da Constituição” e acrescenta o art. 90 ao ADCT, incluindo nas competências das 

polícias civis e militares a possibilidade de atuação em todas as funções policiais (polícia 

administrativa e judiciária) e unifica as competências das polícias estaduais, também foi apensada 

antes da constituição da Comissão Especial, caracterizando-se pela adoção do ciclo completo para 

as polícias civil e militar, com limitação para aquela, ao não poder investigar, por óbvio, os crimes 

militares. 
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A PEC 496/2002, do Deputado Aloizio Mercadante (PT/SP), que 
“altera a redação dos arts. 22, 24, 42, 129 e 144 da Constituição”, reestruturando o sistema de 
segurança pública, foi arquivada em 31/1/2003, por término de legislatura. Além de prever a 
investigação conduzida pelo Ministério Público e de retirar deste a exclusividade do controle 
externo da atividade policial, preconizava-a como atribuição de um conselho de segurança 
pública, com ampla participação da sociedade, estabelecendo medidas doutrinário-propositivas 
para a atuação policial. Adotava o ciclo completo para as polícias civil e militar e autorizava os 
Estados a criarem outras polícias, desmilitarizando o corpo de bombeiros. Regulava a ação das 
guardas municipais e criava as ouvidorias de polícia, desvinculando da polícia os órgãos periciais.  

Do Senado Federal ressaltamos como de interesse a PEC 21/2005, do 
Senador Tasso Jereissati (PSDB/CE), que “dá nova redação aos arts. 21, 22, 32, 144 e 167 da 
Constituição Federal, para reestruturar os órgãos da segurança pública”. Desconstitucionaliza as 
polícias estaduais, permitindo mantê-las sob o aspecto dual ou unificado, preconizando o ciclo 
completo, ficando implícito o caráter civil, inclusive dos bombeiros. Como outras propostas 
similares, estabelece algumas garantias e vedações, estimula o intercâmbio dos órgãos policiais 
com as universidades e centros de pesquisa, bem como a celebração de convênios e criação de 
conselhos. Propõe a criação de fundos com participação de todos os entes federados, um banco 
de dados único e formação policial conjunta, extinguindo as justiças militares estaduais. Sua 
tramitação foi suspensa por iniciativa do autor. 

A PEC 589/2006, do Deputado Ricardo Santos (PSDB/ES), “dá nova 
redação aos arts. 21, 22, 24, 32 e 144 da Constituição”, estabelecendo as instituições policiais, 
transferindo aos Estados e ao Distrito Federal a autoridade para criar um novo formato para as 
polícias de acordo com suas necessidades, autorizando os Municípios a criarem a polícia 
municipal e fixando atribuições para a polícia federal. Com parecer favorável prolatado em 
23/6/2008, não teve este votado e, portanto, não foi instalada Comissão Especial para sua 
apreciação. Em geral, mantém as polícias de caráter federal e desconstitucionaliza as atuais 
polícias estaduais e distrital, facultando a livre constituição de novas polícias unificadas estaduais e 
polícias municipais, conforme estabeleçam as respectivas constituições estaduais e leis orgânicas. 

A PEC 143/2007, do Deputado Edmar Moreira (DEM/MG), “dá nova 
redação aos arts. 21, 22, 30, 32, 42, 144 e 167 da Constituição Federal, para unificar os órgãos de 
segurança pública”, unificando as polícias civil e militar, denominando-as polícia estadual; 
incorporando as polícias rodoviária federal e ferroviária federal à polícia federal; concedendo a 
ambas as atribuições de polícia judiciária da União; e possibilitando a vinculação de receitas de 
impostos para ações de segurança pública. A proposta foi devolvida ao autor, a seu pedido. A 
proposição, inspirada na PEC 21/2005, do Senado, desmilitariza e desconstitucionaliza, em parte, 
as polícias, concede autonomia aos órgãos periciais, possibilita a integração entre as instituições 
policiais, autoriza criação de fundo de segurança pública e banco nacional de dados, cria o 
Conselho Nacional de Polícia e propõe a vinculação de receitas para a segurança pública.  
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A PEC 340/2009, do Deputado Marcelo Ortiz (PV/SP), “altera a 
redação do § 9º do art. 144 da Constituição Federal, estabelecendo a paridade remuneratória dos 
servidores das carreiras operacionais das polícias civis dos Estados e do Distrito Federal com os 
agentes da polícia federal”. Não foi apresentado o parecer do relator, Deputado João Campos 
(PSDB/GO), designado em 22/4/2009. As proposições apensadas, PEC 356/2009, 414/2009 e 
425/2009, “estabelece que a Secretaria Nacional de Segurança Pública complementará os salários 
das polícias civis, polícias militares e bombeiros militares”, “equipara o soldo do policial militar e 
bombeiro militar do Estado do Espírito Santo ao da Polícia Militar do Distrito Federal”, e 
estabelece “a paridade remuneratória dos servidores das carreiras das polícias civis dos Estados e 
os servidores das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal”, respectivamente. 

A PEC 430/2009, do Deputado Celso Russomano (PP/SP), “altera a 
Constituição Federal para dispor sobre a polícia e corpos de bombeiros dos Estados e do Distrito 
Federal e Territórios, confere atribuições às Guardas Municipais”, criando a nova polícia desses 
entes federados, desconstituindo (sic)31 as polícias civis e militares, desmilitarizando os corpos de 
bombeiros militares e instituindo novas carreiras, cargos e estrutura básica. Tanto a PEC 
430/2009, quanto sua apensada PEC 432/2009 buscam resgatar o tema, nas quais se veem vários 
pontos em comum e outros divergentes, mas em geral, pretendem desconstitucionalizar as 
polícias estaduais, pressupondo a unificação e conferindo-lhes o ciclo completo de polícia, 
desmilitarizar as polícias militares e corpos de bombeiros militares e instituir a ascensão funcional. 
Ambas descem a detalhismos dignos de lei ordinária, como a taxionomia dos cargos, a estrutura 
administrativa básica, a composição e atribuições do Conselho Nacional de Segurança Pública, 
assim como a forma de alternância do comando da nova polícia entre delegados e oficiais. 

Analisaremos, a seguir, dentre os mais relevantes, os Projetos de Lei 
pertinentes ao tema em estudo, obtidos igualmente de forma não exaustiva. Destacados em 
negrito os principais, estando os apensados, sucessivamente, entre parênteses e entre colchetes, 
são os seguintes: 1800/1989, 2017/1989, 2107/1989, 2146/1989, 2309/1989, 2669/1989, 
4009/1989, 3524/1993, 3580/1993, 759/1995, 6666/2002 (3094/2000 [3308/2000]), 6038), 
6690/2002 (4371/1993 [3274/2000, 1949/2007], 4363/2001 [6440/2009], 6312/2002, 11/2007), 
7144/2002, 686/2003, PLP 387/200632, 1937/2007 (2072/2007, 3461/2008, 6404/2009, 
7258/2010) e 4160/2008. As proposições ativas são os PL 6666/2002, 6690/2002 e 1937/2007 e 
respectivos apensados e subapensados; os demais já foram arquivados ou retirados. A análise 
privilegiará aqueles projetos oriundos do Poder Executivo federal, uma vez que implicam 
manifestação da União, ente destinado a formular a política nacional de qualquer sistema, aí 
incluído o da segurança pública. Foram selecionados, também, os projetos que apresentem 
conteúdo mais elaborado e aqueles referentes à alteração do § 7º do art. 144, dando-se preferência 

                                                           
31 Na explicação da ementa consta esse termo, mas certamente se quis dizer “desconstitucionalizando”. 
32 Projeto de Lei Complementar, cuja sigla é PLP, no sistema de tramitação da Câmara dos Deputados. 
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para os que estejam em tramitação, o que não dispensa a contribuição histórica das proposições já 
arquivadas. 

O PL 2146/1989, do Poder Executivo, trata praticamente da atualização 
do Decreto-lei n. 667/1969, conforme os ditames da novel Constituição, estabelecendo “normas 
gerais de organização, efetivo, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias 
militares e corpos de bombeiros militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios”. 

O PL 3524/1993, do Poder Executivo, “estabelece normas gerais de 
organização e funcionamento das policiais civis”, incluindo na sua estrutura básica o instituto de 
criminalística, o instituto médico-legal, o instituto de identificação e na carreira de policial civil, a 
categoria funcional de odonto-legista.   

O PL 3580/1993, do Deputado Jofran Frejat (PFL/DF), que “dispõe 
sobre o sistema de segurança pública, estabelece normas gerais de organização da polícia civil nas 
unidades da federação”, regulamentando o disposto no artigo 144, § 7º da CF/88. Tendo obtido 
parecer favorável na então Comissão de Defesa Nacional (CDN), e contrário ao PL 4683/1994, 
apensado, foi arquivado em 2/2/1995, por término de legislatura. Entretanto, só dispunha sobre 
normas gerais de organização da polícia civil. 

O PL 4371/1993, do Deputado Luiz Carlos Hauly (PP/PR), que “institui 
a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, dispõe sobre normas gerais para o seu 
funcionamento”, inclui o cargo de odonto-legista na carreira da polícia civil e dispõe que poderá 
ser criado através de lei, um centro criminológico destinado ao estudo da violência; objetiva 
subsidiar a formulação de políticas de defesa social contra a criminalidade, tendo recebido 57 
emendas e apensado ao PL 6690/2002 em 20/5/2002. 

O PL 3094/2000, do Deputado Coronel Garcia (PSDB/RJ), que 
“regulamenta o art. 144 da Constituição Federal para disciplinar a organização e o funcionamento 
dos órgãos responsáveis pela segurança pública”, autorizando a criação da Escola Superior de 
Segurança Pública. Tendo recebido 22 emendas na Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional (CREDN), todas do Deputado Wanderley Martins (PSB/RJ), teve parecer favorável 
aprovado e, na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) foi apensado ao PL 6666/2002, com o 
qual tramita em conjunto. Reproduzindo dispositivos da Constituição, é bastante detalhado 
quanto às competências dos órgãos de segurança pública, prevendo princípios de ação, integração 
e harmonia entre os órgãos. 

O PL 3274/2000, do Poder Executivo, que “estabelece normas gerais de 
organização e funcionamento das polícias civis dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios”, foi apresentado em 21/6/2000 e apensado na mesma data ao PL 4371/1993, tendo 
recebido 78 emendas e, após a retirada a urgência constitucional em 29/8/2000, deixou de 
tramitar.  
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O PL 3308/2000, do Deputado Abelardo Lupion (PFL/PR), que 
“regulamenta o § 7º da Constituição Federal, dispondo sobre a organização e o funcionamento 
dos órgãos responsáveis pela segurança pública”. Apensado ao PL 3094/2000, por sua vez 
apensado ao PL 6666/2002, detalha o sistema de segurança pública, estabelecendo princípios 
gerais e da qualidade do serviço policial, além do funcionamento harmônico entre os órgãos. 

O PL 4363/2001, do Poder Executivo, que “estabelece normas gerais de 
organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e 
corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, teve 173 
emendas durante sua tramitação, tendo sido apensado ao PL 6690/2002 em 20/5/2002. 

O PL 6038/2002, do Deputado Salvador Zimbaldi (PSB/SP), que “cria 
o Sistema de Segurança Pública de âmbito nacional”, foi apensado ao PL 6666/2002. Cria o 
sistema de segurança pública, privilegiando a interconexão dos órgãos por meio dos diversos 
sistemas de comunicação, imputando ao Fundo de Universalização das Telecomunicações, 
instituído pela Lei n. 9.998, de 17 de agosto de 2000, as despesas decorrentes da lei. 

O PL 6312/2002, do Deputado Alberto Fraga (PMDB/DF), que 
“estabelece normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e 
mobilização das polícias civis, militares e corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios” pretende substituir o DL n. 667/1969, revogando-o, apresentando-se 
com bastante minúcia, mas logo foi apensado ao PL 6690/2002.  

O PL 6666/2002, da Comissão Mista Temporária destinada a, “no prazo 
de 60 dias, levantar e diagnosticar as causas e efeitos da violência que assola o País, ouvindo-se, 
para tanto, Governadores de Estados, Secretários de Segurança Pública, Comandantes das 
Polícias Civis e Militares, Diretores de Presídios e outros especialistas e autoridades ligados à área 
e requisitando-se cópia de todas as proposições em tramitação em ambas as Casas, para 
consolidá-las em uma única proposta de emenda à Constituição ou em um único projeto de lei, 
conforme o caso, com vista a uma tramitação em ritmo acelerado tanto na Câmara como no 
Senado”, regulamenta o § 7º do art. 144 da Constituição Federal, dispondo sobre a organização e 
o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a 
eficiência de suas atividades. Apresentado pela Deputada Zulaiê Cobra (PSDB/SP) e outros, tem 
um caráter essencialmente propositivo e genérico, no sentido principiológico, de controle, 
harmonia e integração das forças policiais, instituindo um sistema nacional de segurança pública, 
discorrendo ligeiramente sobre o armamento a ser utilizado e os sistemas de controle das 
atividades. Sujeita à apreciação do Plenário, em regime especial de tramitação, está pronto para 
pauta, mas teve sua discussão adiada desde 26/6/2002.  

O PL 6690/2002, da Comissão Mista Temporária destinada a, “no prazo 
de 60 dias, levantar e diagnosticar as causas e efeitos da violência que assola o País, ouvindo-se, 
para tanto, Governadores de Estados, Secretários de Segurança Pública, Comandantes das 
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Polícias Civis e Militares, Diretores de Presídios e outros especialistas e autoridades ligados à área 
e requisitando-se cópia de todas as proposições em tramitação em ambas as Casas, para 
consolidá-las em uma única proposta de emenda à Constituição ou em um único projeto de lei, 
conforme o caso, com vista a uma tramitação em ritmo acelerado tanto na Câmara como no 
Senado”, estabelece normas gerais relativas ao funcionamento das polícias estaduais e do Distrito 
Federal, e dos corpos de bombeiros. Igualmente apresentado pela Deputada Zulaiê Cobra 
(PSDB/SP) e outros, mais detalhado e casuísta que o PL 6666/2002, pretende atualizar o DL n. 
667/1969, revogando-o expressamente. Teve sua discussão adiada desde 26/6/2002.  

O PL 7144/2002, do Deputado Nelo Rodolfo (PMDB/SP), que “dispõe 
sobre as atribuições e competências comuns das Guardas Municipais do Brasil, regulamenta e 
disciplina a constituição, atuação e manutenção das Guardas Civis Municipais como órgãos de 
segurança pública em todo o território nacional”, bastante detalhado, foi rejeitado por disciplinar 
em lei ordinária vários aspectos de cariz constitucional. 

O PLP 387/2006, do Deputado Ricardo Santos (PSDB/ES), que 
“regulamenta o § 7º do art. 144, da Constituição Federal, instituindo conjunto de ações 
coordenadas que constituem o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP)”, foi arquivado em 
31/1/2007, por término de legislatura. 

O PL 11/2007, do Deputado Ricardo Santos (PSDB/ES), também 
assinado pelo Deputado Manato (PDT/ES), que “regulamenta o § 7º do art. 144, da Constituição 
Federal, instituindo conjunto de ações coordenadas que constituem o SUSP”, reproduz o mesmo 
texto do PLP 387/2006.  

O PL 1937/2007, do Poder Executivo, que “disciplina a organização e o 
funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do § 7º do art. 144 da 
Constituição, institui o Sistema Único de Segurança Pública – SUSP, dispõe sobre a segurança 
cidadã”, chamado de PAC da Segurança33, foi objeto de 24 emendas, tendo permanecido por dois 
anos na Comissão de Educação e Cultura (CEC). De natureza propositiva, o projeto pretende 
positivar os princípios e diretrizes atinentes à segurança pública, dispondo sobre a organização e 
funcionamento do Susp, integrando ao sistema de segurança a Força Nacional de Segurança 
Pública (FNSP), criada pelo Decreto n. 5.289, de 29 de novembro de 2004, criando mecanismos 
de centralização e compartilhamento de dados, de valorização profissional e estabelecendo 
indicadores para avaliação do cumprimento de metas.  

O PL 1949/2007, do Poder Executivo, que “institui a Lei Geral da 
Polícia Civil”, dispondo sobre princípios e normas gerais de organização, funcionamento e 
competências da polícia civil dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, de atribuições e 
prerrogativas dos cargos policiais civis, nos termos do inciso XVI do art. 24 e do § 7º do art. 144 

                                                           
33 Referência o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Lula. 
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da Constituição, teve 26 emendas, tendo sido apensado ao PL 4371/1993 em 11/6/2008. O 
projeto procura uniformizar e simplificar as estruturas das polícias civis, chegando a ser um tanto 
minucioso na descrição de atribuições, por exemplo, mas não trata das regras de transição dos 
modelos diversos para o preconizado, afigurando-se temerário remeter essa tarefa para eventual 
decreto regulamentador, de iniciativa do Poder Executivo federal.  

O PL 3461/2008, do Deputado Raul Jungmann (PPS/PE), que 
“regulamenta o § 7º do art. 144 da Constituição Federal, instituindo conjunto de ações 
coordenadas que constituem o SUSP”, foi apensado ao PL 1937/2007, que possui o mesmo 
objetivo, praticamente reproduzindo o mesmo texto do PLP 387/2006 e do PL 11/2007.   

O PL 7258/2010, do Deputado William Woo (PPS/SP), que institui os 
Planos Nacionais de Segurança Pública e de Execução Penal e estabelece a sua avaliação, foi 
apensado ao PL 1937/2007, traçando meticulosa metodologia para a integração dos órgãos de 
segurança pública da União, dos Estados e dos Municípios. 

10 AS SOLUÇÕES PARA A INSEGURANÇA PÚBLICA 

10.1 Adoção de soluções pontuais 

Diante da dificuldade de se resolver as questões referentes à insegurança 
pública, à criminalidade e à desordem, assim como os atinentes às dificuldades dos diversos 
órgãos do poder público em prover a devida segurança à população, por razões estruturais, 
conflitos de atribuições, de iniciativas ou mesmo de competências entre as esferas de poder, 
titubeia-se quanto às prováveis soluções. Muda-se muita coisa para se ficar fazendo “mais do 
mesmo”34.  

Enquanto isso as políticas públicas intersetoriais é que vão dando o 
andamento das medidas a serem adotadas e a dinâmica delas decorrente. Como não há uma 
solução mágica, a adoção de medidas pontuais pode, por seu caráter inercial e sinérgico, 
paulatinamente alterar uma situação que se tornou a principal preocupação do brasileiro. 

Desta forma, há várias medidas que podem ser adotadas visando a 
equalizar algumas distorções e equacionar problemas simples, os quais, somados, tornam o 
sistema de segurança pública carente de efetividade. Dentre as soluções possíveis, poderíamos 
citar, exemplificativamente, as abaixo relacionados.  

10.2 Sistematização do capítulo constitucional da segurança pública 

Como mencionamos anteriormente, é preciso promover a adequação da 
estruturação sistêmica dos órgãos executores das ações de defesa visando à segurança pública e 

                                                           
34 Essa percepção está descrita na obra Síndrome da rainha vermelha, de Marcos Rolim. 
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assemelhados, como defesa civil, inteligência e outros. Nesse tocante é preciso alterar a previsão 
constitucional dos órgãos de segurança pública, não os desconstitucionalizando, mas 
promovendo relativização suficiente para a adoção de estruturas e modelos que atendam às 
características dos entes federados. Essa relativização permitiria a criação de novas estruturas 
policiais, a unificação das existentes, se fosse o caso, a criação de polícias de circunscrição 
municipal ou metropolitana e outras medidas, tornando o sistema mais dinâmico, inter-
relacionado e, portanto, mais efetivo em suas ações. 

10.3 Adoção dos princípios do gradualismo, da progressividade e da sanção premial 
na legislação 

Tais princípios são necessários especialmente no tocante à legislação 
penal e processual penal, mas também nas normas de caráter civil e administrativo. Assim, o fato 
de um ladrão que furta um alfinete e outro que furta um transatlântico estarem sujeitos à mesma 
pena que varia de um a cinco anos de reclusão nos soa extremamente iníquo. Enorme quantidade 
de ações enfrentadas pela Administração Pública advém da falta de gradualismo na legislação que 
extingue um direito ou cria um dever, tornando igualmente iníquas as relações jurídicas entre os 
administrados e afetando negativamente a livre concorrência.  

10.4 Estabelecimento de um modelo de polícia 

Ao se referir à segurança pública, em sentido estrito, refere-se, por 
extensão, à polícia. Não há, porém, um modelo claro de polícia na ordem constitucional. O 
capítulo da segurança pública apenas relaciona os órgãos que a compõem, deixando para a 
legislação infraconstitucional estabelecer as regras gerais necessárias, que, entretanto, demoram 
por vir a lume.35 

10.5 Unificação das polícias civil e militar 

Conforme discorremos no trabalho mencionado na nota desta página, a 
ideia de unificação das polícias civis e militares do Brasil encontra defensores ardorosos e outro 
tanto de contestadores. Se de um lado se aposta em economia de recursos e uma polícia mais 
cidadã, do outro se alega, entretanto, que tão simples medida, se considerada como hipótese, mas 
tão complexa na prática, não alterará e, pior que isso, tumultuará ainda mais os problemas da 
segurança pública.  

                                                           
35 Para uma rápida noção sobre modelos de polícia, nos permitimos recomendar a leitura do estudo Unificação das 
polícias civil e militar, de nossa autoria, no qual discorremos mais detidamente sobre os tópicos acima relacionados. O 
estudo foi publicado no site da Associação dos Consultores Legislativos e de Orçamento e Fiscalização Financeira da 
Câmara dos Deputados (Aslegis), disponível em <http://www.aslegis.org.br/images/stories/artigospessoais/ 
Publicacoes-Artigos-pessoais-Seguranca-Publica/Unificacao_das_policias_civil_e_militar_ Fevereiro_ 2010.pdf>. No 
mesmo trabalho, tratamos do ciclo completo de polícia, avaliação do trabalho policial 
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Apontam-se como vantagens da unificação, dentre outras, as seguintes: 
redução dos custos de gestão; desmilitarização das polícias militares e dos corpos de bombeiros 
militares; desvinculação das polícias militares e corpos de bombeiros militares, do Exército; 
estabelecimento do ciclo completo de polícia; fim da sobreposição de competências; atenuação do 
rigor dos regulamentos disciplinares militares; e estabelecimento de isonomia de remuneração.  

Por sua vez, as resistências à unificação das polícias civil e militar quase 
sempre se baseiam em argumentos corporativistas, no sentido de defender prerrogativas e 
privilégios de uma ou de outra corporação, com maior ênfase entre os policiais militares de alta 
patente. Dentre as razões para manter-se a dicotomia atual estão: tradição; as atuais polícias civis e 
militares passariam a ser meros departamentos; a polícia vai se transformar num bando de 
indisciplinados.  

Diferentemente das resistências, as desvantagens (?) da unificação das 
polícias civis e militares são aquelas esgrimidas, aparentemente, sem o viés corporativista. Este, 
entretanto, exsurge diante de uma análise mais aprofundada. Eis algumas das supostas 
desvantagens alegadas pelos opositores da idéia: o governador não terá uma polícia para agir caso 
a outra pare; os policiais militares perderão direitos previdenciários; os policiais militares perderão 
o direito de ascensão funcional na carreira (promoção); os policiais militares perderão seus 
referenciais simbólicos; o que fazer com a cavalaria, os canis, as bandas de música; a unificação 
acabaria com a concorrência.  

Há, contudo, algumas variáveis que afetariam eventual processo de 
unificação, apresentadas como essenciais para o processo ou apontadas como óbices 
intransponíveis, quando não esquecidas totalmente. Assinalamos as mais comuns: 
desconstitucionalização das polícias; extinção do inquérito policial; extinção da justiça militar 
estadual; regime previdenciário diferenciado; piso salarial; proibição da greve.  

10.6 Municipalização da polícia 

Há municípios brasileiros com problemas de segurança pública de tal 
monta que mereceriam uma própria polícia a fazer frente a tais questões, a exemplo de outros 
países, como os Estados Unidos, em cujas maiores cidades, como Nova York e Los Angeles, as 
polícias municipais têm estrutura, efetivo e atuação mais importantes que as próprias polícias 
estaduais, geralmente de caráter mais voltado para o policiamento rodoviário.  

Vários municípios brasileiros possuem, por outro lado, produto interno 
bruto (PIB) superior ao de Estados e até de muitos países do mundo. Entretanto, a Constituição 
permite apenas a criação de guarda municipal para segurança patrimonial e de serviços 
municipais. Uma municipalização precedida do estabelecimento de parâmetros rígidos para a 
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criação, formação e controle da polícia municipal seria uma solução tópica de alto impacto na 
redução da sensação de insegurança dos brasileiros.36 

10.7 Mandato e escolha corporativa do chefe de polícia 

A tese da escolha e indicação pelos pares e de mandato é razoável, na 
medida em que, a contrário senso, os chefes de polícia e comandantes militares já foram 
proibidos de se candidatarem a cargos eletivos, o que é uma forma de reconhecimento de que 
suas funções eram incompatíveis com o embate político (art. 139, I, c) e II, c), e V, CF/1946; art. 
146, I, b) e II, d), CF/1967). Atualmente não existe essa restrição, mas a ingerência política nos 
órgãos policiais impede que os diretores e comandantes tomem as decisões adequadas para a 
aplicação efetiva, imparcial e equânime das medidas necessárias à defesa social. A escolha 
corporativa e indicação em listas (triplas, sêxtuplas) para designação pelo chefe do Poder é 
realidade em órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, constituindo medida que 
valoriza o profissional preparado para a direção do órgão.  

Uma eventual unificação policial estenderia essa escolha e mandato a 
todo o corpo policial, com reflexos positivos para a segurança da sociedade. Essa providência 
permitiria que a polícia atuasse como órgão técnico, dentro da estrita legalidade, sem a ingerência 
política que tanto interfere na efetividade de suas ações.37 

Tal medida resolveria, parcialmente, o grande problema de gestão das 
polícias, em que a simples estruturação das escalas de serviço, por exemplo, causa uma distorção 
tão grave como a atividade profissional paralela de segurança privada.38  

10.8 Municipalização das unidades do sistema penitenciário 

A construção de penitenciárias federais e a adoção do regime disciplinar 
diferenciado (RDD) tiveram o intuito de reduzir a influência dos chefes de quadrilhas que 
continuavam atuando desde o interior dos estabelecimentos penais. Entretanto, dentro do espírito 
da vertente ressocializante da pena, é necessário que os detentos possam retornar às suas 
comunidades, especialmente a partir da obtenção do benefício do regime semiaberto, razão 
porque preconizamos a construção de presídios ou cadeias públicas nos municípios, para que 
cada comunidade cuide de seus presos, esforçando-se para recuperá-los. Assim, também, os 
estabelecimentos destinados às medidas socioeducativas de adolescentes poderiam ser 
municipalizados, de modo a permitir o contato dos infratores com os familiares, de modo a 
permitir sua recuperação.  

                                                           
36 Remetemos à leitura dos vários estudos produzidos pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, abor-
dando o tema, os quais estão relacionados nas Referências, ao final deste trabalho. 
37 A esse respeito nos permitimos indicar a leitura do artigo Mandato e escolha do chefe de polícia, de nossa autoria.  
38 Abordamos essa questão na Nota Técnica Bico – considerações sobre a atuação de policiais na segurança privada, ainda não 
publicada. 
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Numa nova perspectiva, as guardas municipais poderiam ser 
encarregadas da vigilância externa de tais estabelecimentos, a serem dirigidos e providos por 
servidores estaduais e municipais especializados. 

10.9 Aprovação de legislação sobre pontos específicos 

A vetusta legislação penal e processual penal, datada de 1940/1941 
requer urgente reforma ou, ao menos, periódicas consolidações, de modo a manter sua atualidade 
sistêmica. Algumas legislações extravagantes surgiram ao longo desse período, na tentativa de 
conciliar os reclamos da modernidade em face de novas modalidades criminosas e mesmo dos 
avanços tecnológicos que impõem novas formas de relações interpessoais. Além dessa reforma 
necessária, percebemos a necessidade de aperfeiçoamento da legislação sobre organizações 
criminosas, crimes tributários e do colarinho branco, reparação do dano a vítimas, uso 
progressivo da força, legislação antidrogas, legislação menorista e crimes tecnológicos, dentre 
outros. Da mesma forma, a revisão de alguns institutos, como a progressão da pena, o tempo 
máximo de cumprimento de penas, a expansão das penas alternativas, a redução dos recursos, a 
reformulação do conceito de inocência presumida, a adoção da presunção legal de dolo, para 
certos crimes, como os de trânsito cometidos sob influência de drogas ou álcool, dentre outros. 

11 CONCLUSÃO 

A ligeira análise deste estudo permitiu entrever que a CF/1988 optou por 
um modelo de segurança pública centrado na idéia de “combate” ao crime, vinculado às 
concepções de “lei e ordem”, enquanto o mundo já concebia as instituições policiais como 
agências de prestação de serviço público.39 

Verificamos que as instituições policiais não seguem um modelo 
padronizado ou sequer parâmetros de atuação e que a dualidade policial constitui entrave para a 
efetiva prestação do serviço de proteção e segurança. O modelo de policiamento tradicional, 
reativo, está superado, requerendo novos arranjos institucionais que privilegiem a atuação integral, 
participativa e comunitária. Esses arranjos implicam alteração constitucional no sentido de 
romper o hermetismo em que foram “constitucionalizados” os organismos policiais.  

Indo além, a busca de soluções perpassa pela consideração da 
municipalização dos organismos de segurança, visando a aproximar as decisões das comunidades, 
que poderão exercer controle mais efetivo sobre tais órgãos.  

                                                           
39 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. “Parâmetros para a conceituação constitucionalmente adequada de segurança 
pública”, pp. 51-75. In OLIVEIRA, Fátima Bayma de, et alli (Org.). Desafios da gestão pública de segurança. Rio de Janeiro: 
FGV, 2009, p. 52. 
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No âmbito da legislação, as normas pertinentes são antigas e 
desatualizadas, não tendo sido positivadas várias disposições constitucionais importantes para o 
cumprimento do desiderato de provimento de segurança à população. 

A preocupação com a pacificação social impõe a busca de novas 
alternativas, institucionais e informais de resolução de conflitos e de reparação de danos. Nesse 
contexto, a valorização da sociedade em rede permite a escolha de situações apropriadas ao 
ambiente socioeconômico de forma rápida, eficaz e a baixo custo, pela incorporação de novos 
atores, cenários e paradigmas à segurança pública. 

Para que haja sucesso na implantação de políticas, programas e ações 
públicas efetivas, no atinente à segurança pública, é preciso superar o caráter inflexível do pacto 
federativo (art. 18 da CF/1988), mediante a compreensão, em todos os níveis, da prevalência do 
princípio da solidariedade federativa insculpido no art. 241 do texto magno.  

A adoção dos princípios do gradualismo, da progressividade e da sanção 
premial na legislação seria outro fator relevante na pacificação social.  

Por fim, a adoção de controles racionais, em todas as instâncias, esferas e 
níveis de poder, poderiam dar cabo das omissões, lacunas, incoerências e redundâncias que tanto 
contribuem para fomentar a sensação de impunidade, que tanto estimula os delinquentes a reduzir 
a sensação de segurança da população ordeira.  
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