
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

VINICIUS LÚCIO DE ANDRADE 

 

 

 

 

 

A CONSTITUIÇÃO DESMILITARIZADA: DEMOCRATIZAÇÃO E 

REFORMA DO SISTEMA CONSTITUCIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2014 



VINICIUS LÚCIO DE ANDRADE 

 

 

 

 

 

 

A CONSTITUIÇÃO DESMILITARIZADA: DEMOCRATIZAÇÃO E 

REFORMA DO SISTEMA CONSTITUCIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Direito – PPGD do 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas da 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, como requisito parcial para obtenção 

do título de Mestre em Direito 

Orientador: Prof. Dr. Raymundo Juliano 

Rêgo Feitosa 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

AGOSTO/2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. 
UFRN / Biblioteca Setorial do CCSA 

  

Andrade, Vinicius Lucio de. 

A constituição desmilitarizada: democratização e reforma do sistema 

constitucional de segurança pública/ Vinicius Lucio de Andrade. - Natal, RN, 

2014. 

116 f. 

 

Orientador: Prof. Dr. Raymundo Juliano Rêgo Feitosa. 

 

Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Programa de Pós-graduação em 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este é tempo de partido, 

tempo de homens partidos. 

Em vão percorremos volumes, 

viajamos e nos colorimos. 

A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. 

Os homens pedem carne. Fogo. Sapatos. 

As leis não bastam. Os lírios não nascem 

da lei. Meu nome é tumulto, e escreve-se na pedra.” 

(Carlos Drummond de Andrade) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta singela dissertação aos policiais brasileiros, homens e mulheres 

apaixonados pelo seu ofício. 

Aos amigos e irmãos da Polícia Civil da Paraíba pelo companheirismo, 

parceria e alegria de todos os dias. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço carinhosamente a minha Mãe, Dalva, pelo carinho, paciência e 

amor constante. 

Ao meu Pai, Pedro, pelo seu caráter, estímulo e sabedoria. Pelo professor 

fantástico admirado por todos os seus alunos. 

Ao meu irmão, Victor, pela amizade, respeito e confiança. 

Ao amigo-irmão Humberto Lucena Filho e sua família pelo incentivo desde 

a Seleção do Mestrado até o final do Mestrado. Obrigado pelo acolhimento, 

receptividade e alegria com que me receberam inúmeras vezes. 

Aos amigos do Mestrado pelo ambiente formidável, as inesquecíveis 

viagens para Congressos e Seminários. Aprendi imensamente com cada um. 

Aos amigos de trabalho da Unidade de Inteligência da Polícia Civil da 

Paraíba. Conviver com vocês é um presente. A cada investigação, pressão, dificuldade, 

dias, noites e crises de segurança pública tenho mais certeza que trabalho com os 

melhores policiais.   

Aos Delegados Marcos Paulo dos Anjos Vilela e André Rabelo pela 

sensibilidade e flexibilidade na minha temporada de estudos, aulas e estágio docência 

em Natal-RN.  

Ao meu orientador Raymundo Juliano pela paciência, orientação, 

serenidade. Sobretudo, pela figura humana formidável, minha sincera gratidão. 

Aos meus professores do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRN, 

Artur Cortez Bonifácio, Leonardo Martins, Yara Gurgel, Maria dos Rémedios, obrigado 

pelas aulas e discussões fantásticas. 

Aos meus alunos da Faculdade Reinaldo Ramos(CESREI) e ex-alunos da 

Faculdade Maurício de Nassau em Campina Grande-PB meu carinhoso agradecimento. 

Aprendo todos os dias com vocês. 

Aos amigos professores de Direito da CESREI e FMN obrigado pelo 

incentivo, parceria e excelente clima de trabalho. 

 

 

 

 



 

RESUMO 

A construção normativa do sistema de segurança pública na Constituinte de 1987-1988 
preservou espaços normativos paradoxais. Isto é, as polícias militares vinculadas ao 
Exército com um estatuto jurídico restritivo da cidadania do policial através de um 
modelo hierárquico e disciplinar anacrônico. Esta pesquisa parte da seguinte 
problemática: Como é possível adequar o sistema de constitucional de segurança 
pública, especificamente as Polícias Militares, aos paradigmas democráticos construídos 
pelo Constituinte originário em 1988 e efetivar Direito à Segurança Pública sob estes 
moldes? As limitações militaristas da Constituição permitiram a crescente militarização 
dos órgãos policiais, cultura organizacional e práticas institucionais autoritárias. 
Subjacente a isto, os problemas vinculados as dificuldades de efetivação do Direito à 
Segurança Pública, as greves das polícias militares, o ciclo incompleto de política 
passaram a exigir do sistema jurídico-constitucional respostas adequadas. Utilizando-se 
do método dialógico e uma abordagem interdisciplinar da temática, e teoricamente 
fundamentado na superação do juspositivismo constitucional normativista. Constatou-se 
que a legislação infraconstitucional construída foi insuficiente para suprir as lacunas 
sistêmicas da norma constitucional, ao procurar a criação de um sistema único de 
segurança pública sem dar devida amplitude ao princípio federativo e ampliar a 
autonomia dos estados federados, e nem mesmo conceder um status jurídico 
democrático aos policiais militares. Os limites jurídicos formais impostos pelo texto 
constitucional construíram um anacronismo jurídico, as polícias militares. Assim, uma 
leitura democrática das instituições policiais militares torna inconcebível a sua 
existência no ambiente normativo constitucional. Desse modo, reformar a Constituição 
com o objetivo de desmilitarizar as polícias e realizar um redesenho normativo do 
sistema de segurança pública é fundamental para democracia constitucional brasileira. 
 

PALAVRAS-CHAVE: CONSTITUIÇÃO. SEGURANÇA PÚBLICA. 

DESMILITARIZAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The normative construction of the public security system in the Constituent Assembly 
of 1987-1988 preserved paradoxical normative space, the military police linked to the 
Army with a restrictive legal statute of the police offices citizenship through a 
hierarchical and disciplinary model that is anachronistic. This research originates from 
the following problem: How is it possible to tailor the constitutional system of public 
safety, specifically the Military Police, according to the democratic paradigms 
constructed by the Constituent from 1988 and carry the right to public safety under 
these molds? The militarists limitations of the Constitution allowed the growing 
militarization of police departments, organizational culture and authoritarian 
institutional practices. Underlying this, the problems related to difficulties in realization 
of Right to Public Safety, the strikes of the military police, the incomplete policy cycle 
started demanding from the constitutional-legal system appropriate responses. Utilizing 
the dialogical method and an interdisciplinary approach to the subject, and theoretically 
grounded in overcoming of the constitutional normativist juspositivism.It was found 
that the constructed infraconstitutional legislation was insufficient to supply the 
systemic shortcomings of constitutional law, when looking to create a single system of 
public security without giving due scope to the federal principle and expand the 
autonomy the Federated States, and even grant democratic legal status to the military 
police. Formal legal limits imposed by the Constitution constructed a legal 
anachronism, the military police. Thus, a democratic reading of military police 
institutions becomes inconceivable its existence in the constitutional regulatory 
environment. Thus, reform the Constitution in order to demilitarize the police and 
conduct a normative redesign of the public security system is fundamental to Brazilian 
constitutional democracy. 
 

KEY-WORDS: CONSTITUTION. PUBLIC SAFETY. DEMILITARIZATION. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As democracias constitucionais nas quais o Estado Democrático de Direito se 

insere procuram compatibilizar as tensões entre democracia e constitucionalismo ao 

torná-los elementos complementares em mútuo aperfeiçoamento. Neste sentido, a 

Constituição Brasileira de 1988 é resultado de um processo histórico peculiar, sem 

revolução ou rupturas institucionais, todavia devido à transição democrática do poder 

dos militares – Forças Armadas - aos civis certos espaços dogmáticos constitucionais 

foram influenciados diretamente neste percurso.  

 Neste contexto, o sistema constitucional de segurança pública foi vinculado as 

Forças Armadas, especificamente ao Exército, com a manutenção das Polícias Militares 

e sua natureza estranha aos paradigmas democráticos transversalizados na norma 

constitucional. As escolhas de política constitucional do Constituinte originário 

deixaram uma herança problemática para difícil harmonização entre democracia e 

polícia - sobretudo, polícias militares. 

Com a permanente crise de segurança pública da última década, a relação 

conflituosa entre polícia e sociedade devido à violência policial e a desconfiança social 

nos organismos policiais, e, sobretudo, a estrutura anacrônica policial militar e a cultura 

militar em conflito constante com a cidadania. Desse modo uma série de legítimas 

demanda sociais e além da pressão exercida por atores jurídicos-constitucionais – 

Judiciário, Ministério Público, Organizações Não-Governamentais, Representações de 

Classes, Sindicatos - é submetido ao sistema jurídico-constitucional.   

Esta pesquisa tem como objetivo principal construir um cenário de respostas 

possíveis dentro da dogmática constitucional ao seguinte questionamento: Como é 

possível adequar o sistema de constitucional de segurança pública, especificamente as 

Polícias Militares, aos paradigmas democráticos construídos pelo Constituinte 

originário em 1988 e efetivar o direito à segurança pública sob esses moldes? 

Esta questão inevitavelmente desdobra-se em outras fundamentais a solução do 

problema. É possível solucionar esta problemática apenas através da sistematização da 

legislação infraconstitucional ou será necessária uma reforma constitucional 
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especificamente quanto à estrutura dos órgãos de segurança pública? Quais são 

limitações militaristas da Constituição e de que maneiras elas influenciam na 

militarização das ações de segurança? Quais as respostas que o sistema jurídico-

constitucional poder oferecer para desmilitarização da segurança pública? 

Desse modo, a dissertação será dividida em quatro capítulos de 

desenvolvimento da pesquisa– capítulos 2, 3, 4 e 5 -, a fim aprofundar a leitura destes 

problemas. Baseado na metódica constitucional influenciada por Friedrich Muller e 

Peter Haberle na qual há uma superação da tradicional leitura positivista-sistemática a 

fim de construir uma dogmática constitucional aberta, sensível e porosa as mudanças 

necessárias. Um direito constitucional que vise concretizar a constituição, aperfeiçoá-la 

constantemente, oferecer suporte teórico ao Poder Legislativo, e dar supedâneo as 

decisões judiciais, ao superar lacunas e dar completude às normas constitucionais. 

Visa, sobretudo, preencher em certa medida um vazio da teoria constitucional 

no Brasil acerca dos estudos sobre sistema constitucional de segurança pública e a 

problemática jurídica em torno da temática, especificamente quanto à relação complexa 

entre polícias militares, democracia e constituição. 

Através de um método dialógico em permanente relação com outras áreas das 

ciências dedicadas ao tema: História, Ciência Política, Antropologia e Sociologia 

Militar, Criminologia, Administração e alguns lampejos provocados pela Literatura. 

Estes campos do conhecimento em diálogo com o Direito, principalmente o Direito 

Constitucional serão necessários para compreender conceitos, construir possibilidades e 

ensaiar respostas. 

Inicialmente, no segundo capítulo será feita uma investigação no campo da 

história constitucional e buscará compreender como foi formatado o sistema 

constitucional de segurança pública na Constituição de 1988, isto é, sob quais 

influências, perspectivas político-jurídicas e aspirações de poder os órgãos policiais 

foram concebidos naquele período. Investigará, especialmente, as idéias e debates 

realizados durante a Constituinte de 1987-1988 e as idéias militares pretéritas mais 

relevantes para esta compreensão. 

Dada a insuficiente historiografia jurídica constitucional, deste período, sobre 

essa temática será necessário se debruçar sobre a literatura constituinte construída 

durante e após a finalização do texto constitucional; os anais da Assembléia Nacional 

Constituinte, bem como as idéias autoritárias (doutrina de segurança nacional) 

anteriores ao momento de construção normativa.  
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Utilizando-se das premissas historiográficas de não-linearidade, 

descontinuidade e autonomia do passado relacionado com a metódica do direito 

constitucional. A partir da idéia de superação do juspositivismo constitucional e 

inserção da história como elemento de compreensão da norma jurídica, sem 

desconsiderar o risco de utilização da história para legitimação da ordem constitucional. 

Inicialmente abordar-se-á a problemática do espaço de poder destinado as 

Forças Armadas na Constituição de 1988 após o período ditatorial, as negociações e 

movimentações dos militares a fim manter alguns núcleos de poder dentro da nova 

ordem jurídica. Concomitante a isto, as tímidas pressões populares em torno de 

mudanças no sistema constitucional de segurança pública, apesar da dedicação lançada 

em outros temas sensíveis da nova constituição. 

Em um segundo momento do mesmo capítulo será necessário delimitar os 

conceitos de militarismo e doutrina de segurança nacional e as influências destas idéias 

nas concepções e visões dos militares acerca do Estado e o processo de militarização da 

administração pública. Logo em seguida, será relacionada à Constituição de 1967 e a 

formação de um Direito da Segurança Nacional como instrumento de legitimação do 

autoritarismo na ordem jurídico-constitucional. 

A partir desse complexo contexto da história jurídica busca-se a compreensão 

da Constituinte de 1987-1988. Serão analisados como os discursos dos militares e 

representantes da sociedade civil nas audiências públicas da Subcomissão de Defesa do 

Estado, da Sociedade e de sua Segurança influenciaram no texto final da Constituição.  

Paralelos ao discurso oficial serão trazidos confissões e avaliações de militares 

sobre os bastidores das negociações entre lideranças parlamentares da assembléia 

constituinte e líderes das Forças Armadas. Daí a vinculação das Polícias Militares ao 

Exército e a manutenção do sistema de segurança pública nos moldes gerais concebidos 

pela Ditadura Militar tem várias peculiaridades, limitações e problemas “silenciados” na 

Constituição. 

Portanto, a Constituição não é apenas uma construção semântica, mas, 

sobretudo, tem natureza e concepção política e necessita para sua ampla compreensão 

ser analisada além da estrita metódica jurídica. Ou seja, a dinâmica constituinte-

constituição precisa ser interpretada também sob a perspectiva da História e da Política 

a fim de enriquecer o Direito. 

Desse modo, perquirir os fundamentos históricos do sistema constitucional de 

segurança pública é vital para repensar as atribuições atuais dos órgãos policias, as 
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limitações do texto constitucional, os espaços normativos autoritários e a própria 

formação do pensamento jurídico-constitucional a respeito desse tema. 

No terceiro capítulo será buscada uma interpretação a fim de dar máxima 

efetividade ao art.144, caput da Constituição Federal ao se procurar oferecer subsídios 

teóricos para proporcionar a efetivação do Direito Fundamental à Segurança Pública 

dialogando com conceitos e discussões próprios da História e Sociologia, a fim de 

instrumentalizar a construção de políticas públicas fundamentadas em práticas 

democráticas. 

Buscar-se-á construir um conceito de segurança pública com o objetivo de 

proteção a liberdade individual e coletiva, a partir da relação paradoxal entre redução da 

insegurança e conseqüente redução das liberdades, essa relação de interdependência 

deve ser limitada por uma interpretação adequada da Constituição. 

Adiante, relacionar-se-á democracia constitucional e cultura democrática, e 

como este elemento pode ser fundamental para efetivação do direito a segurança pública 

através da institucionalização de práticas democráticas. A partir da identificação dos 

pontos conceituais comuns entre Karl Loewenstein, Pablo Lucas Verdú, Konrad Hesse e 

Jorge Miranda quanto à cultura constitucional-democrática. 

Posteriormente, procurará se compreender a importância da proteção dos 

direitos fundamentais na Constituição de 1988 com a peculiaridade do Direito à 

Segurança Pública ser pressuposto básico para consecução satisfatória de outros 

direitos. A partir dessa nota de fundamentalidade será realizada uma breve releitura 

teórica para situá-lo como direito de titularidade difusa e trans-individual ao propugnar 

que o arcabouço teórico dos direitos sociais é insuficiente para dotá-lo de efetividade 

necessária. 

Ainda no terceiro capítulo foi necessário questionar sobre quais seriam as 

outras faces do Direito de Segurança Pública, ao realizar uma diferenciação entre este e 

o Direito à Segurança Pública. Desse modo, perquirir-se-á qual a relação destes com as 

políticas de segurança pública, bem como provocar a discussão acerca dos custos de 

efetivação desses direitos e as responsabilidades dos cidadãos nesta efetivação. 

No quarto capítulo adentrar-se-á propriamente nas questões sistêmicas da 

Constituição. E indaga-se de como as limitações militaristas criadas ou preservadas pelo 

Constituinte originário influenciarão na efetivação do direito do art. 144 do texto 

constitucional. 
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Para isto, os esforços da pesquisa jurídica concentraram-se em delinear quais 

limites de atuação das Polícias Militares e os seus respectivos contornos dogmático-

constitucionais. Além da teoria constitucional será necessário relacionar teoria política 

sobre os militares e alguns aportes da sociologia e antropologia militar para melhor 

compreensão das instituições militares.  

Ao buscar uma leitura constitucional da função e espaço das polícias militares 

no sistema de segurança pública inevitavelmente a discussão encontrará duas situações 

sócio-políticas problemáticas com fortes repercussões jurídicas na Constituição: a 

militarização da segurança pública e as greves das polícias militares. 

Então, procurar-se-á responder quais os reflexos da militarização na dogmática 

constitucional e como admitir a existência de polícias militares na sistemática 

constitucional. A partir da discussão de cinco limitações militaristas da Constituição 

serão discutidos incongruências, incoerências e paradoxos dessas estruturas 

institucionais com o amparo normativo do texto constitucional. 

Quanto às greves das polícias militares buscar-se-á apontar os seus influxos no 

sistema jurídico e qual a solução jurídica adotada, bem como os parâmetros 

constitucionais adotados através de uma breve discussão da legitimidade pelo 

procedimento com o auxílio das teorias de Jürgen Habermas e de Niklas Luhman. 

  No quinto capítulo a investigação será sobre as perspectivas jurídicas de 

solução para problemática constitucional de compatibilização do princípio democrático 

as polícias militares e a conseqüente efetivação do direito fundamental à segurança 

pública. 

A partir de duas hipóteses centrais procurar-se-á uma resposta constitucional 

mais adequada de acordo com parâmetros democráticos: a primeira, a regulamentação 

infraconstitucional supriria as lacunas do sistema de segurança, a segunda, uma reforma 

constitucional geraria uma nova formatação das instituições policiais do art. 144 da 

Constituição Federal.   

Na primeira parte debruçar-se-á sobre a legislação federal infraconstitucional 

construída pós-1988 na busca de criação de uma ordem normativa dinâmica, íntegra e 

com preservação do princípio federativo. Serão suscitadas as perspectivas de formação 

de um sistema único de segurança pública seus problemas e limitações. 

Posteriormente, será analisada a segunda hipótese, isto é, a necessidade de 

reforma constitucional do sistema policial. Neste caso, quais as propostas legislativas de 

emendas constitucionais mais relevantes sobre o tema e analisar a higidez jurídica 



5 
 

 

dessas proposições a partir do conceito de desmilitarização das polícias, e conseqüente 

democratização da estrutura policial.  

 

 

 

2. UMA HISTÓRIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA: MILITARISMO E 

DEMOCRACIA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

2.1. CENÁRIO HISTÓRICO-CONSTITUCIONAL 

A Constituição de 1988 foi concebida sob a necessidade de superação do 

período ditatorial iniciado com o Golpe Militar de 1964. Não apenas no simbolismo de 

instalação de uma ordem constitucional democrática, mas efetivamente limitar o poder 

das forças armadas e retirá-los das posições de poder institucional, reservando-lhes os 

espaços estritamente militares nos moldes dos estados democráticos modernos. 

Uma das discussões mais intensas e controvertidas na elaboração do texto 

constitucional foi qual seria o papel e o espaço de poder reservado as Forças Armadas1. 

E não apenas isto, quais foram às influências do militarismo sobre o pensamento 

jurídico-constitucional, isto é, em que medida o poder militar afetou a formação de 

estruturas normativas na Constituição. 

  Diferentemente, de outras Constituições Democráticas que foram 

concebidas após rupturas sociais ou revoluções, no caso brasileiro, houve um processo 

de negociação, uma transição política negociada, inclusive concebida por alguns setores 

políticos radicais como um “pacto pelo alto” 2. Os militares estavam inseridos nesse 

processo e referiam-se com recorrência a expressão de “abertura lenta e gradual”. 

Em 1988, qual era a grande tarefa? O processo de transição “lenta, segura e 
gradual” não vinha acompanhado de uma resposta, isto é, de um projeto de 
país. Pelo contrário. A narrativa oficial vislumbrava a nova Constituição 
como a “conclusão do ciclo revolucionário”, nas palavras do então presidente 
do STF, ministro Moreira Alves. Ainda nessa perspectiva, a transição não 
implicava ruptura e, por conseguinte, representava tão somente a 
continuidade de um projeto já construído, quando muito a sua 
reacomodação.

3
 

                                                             
1 CARVALHO, José Murilo. Forças Armadas e Política no Brasil. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2006, p.133. 
2 ANTUNES, Marcus Vinicius Martins. Mudança Constitucional: o Brasil pós-88. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2003. 
3 BARBOSA, Leonardo Augusto de Andrade. História constitucional brasileira: mudança 
constitucional, autoritarismo e democracia no Brasil pós-1964.  Brasília: Câmara dos Deputados, 
Edições Câmara, 2012. 



6 
 

 

 

Entretanto, a tese de construção de uma nova Constituição para o país já 

estava presente nos encontros clandestinos do Partido Comunista, e em fins de 70 e 

início dos anos 80 ocupava a agenda dos partidos de oposição, as reivindicações da 

igreja, do movimento sindical e também instituições como a OAB e a Associação 

Brasileira de Imprensa4. 

As possibilidades de participação popular nesse processo foram ampliadas, 

pois além da participação em audiências e a oferta de sugestões para formação do texto 

constitucional, tornou-se possível à proposição de emendas populares5 subscritas pelos 

cidadãos e apresentadas através de instituições civis e religiosas, desde associações até 

sindicatos patronais.  

Em 1987 foram propostas 122 emendas populares6, destas apenas cinco 

versavam sobre questões atinentes as Forças Armadas e a Segurança Pública, as 

Emendas nº 38(Polícia Rodoviária Federal), nº 94(Polícia Civil), nº 97(Corpo de 

Bombeiros), nº 102(Policial Militar) e nº 117(Forças Armadas), esta última, a mais 

relevante, proposta pela União Nacional dos Estudantes defendia o afastamento das 

Forças Armadas da vida política do país, pois entendia que “os militares não poderiam 

constituir uma categoria especial de cidadãos, que tem mais direitos que os demais, que 

se arvora em ser guardiã dos interesses do país” 7.  

Nesse período de transição formal, entre 1985 e 1988, no decurso dos 

trabalhos do Congresso Nacional Constituinte, os militares realizavam negociações e 

lobby em torno dos seus interesses. Para isto, foram nomeados treze oficiais superiores 

militares para manter reuniões e encontros com os constituintes8. Este lobby fora 

organizado de tal forma que chegava a levar os congressistas para visitar instalações 

militares pelo país9.   

Em outros momentos utilizavam os enclaves de poder que detinham para 

impedir alterações no texto constitucional tidas como violadoras de suas prerrogativas 

ou espaços concebidos no ideário militar como “naturalmente” afetos as Forças 

                                                             
4 BARBOSA, Leonardo Augusto de Andrade. História constitucional brasileira: mudança 
constitucional, autoritarismo e democracia no Brasil pós-1964. Brasília: Câmara dos Deputados, 
Edições Câmara, 2012, p.186. 
5 Diário da Assembléia Nacional Constituinte, 22/2/1987, p. 468. 
6 MICHILES, Carlos (org). Cidadão Constituinte: a saga das emendas populares. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1989, p.115-238. 
7 Idem, p.238. 
8 ZAVERUCHA, Jorge. FHC, forças armadas e polícia: entre o autoritarismo e a democracia (1999 a 
2002). São Paulo: Record, 2005, p.59. 
9 STEPAN, Alfred. Rethinking Military Politcs. Princenton: Princenton University Press, 1988, p. 65. 
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Armadas – leia-se, Segurança Pública – o setor mais influenciado e afetado pela 

doutrina militar. 

Importante observar, na visão dos militares, a Constituinte era o local onde 

havia um embate entre os defensores das Forças Armadas, e, no lado oposto, aqueles 

movidos por sentimento de revanche10, motivados pela vontade de criar mecanismos 

jurídicos de punição dos militares responsáveis pelos “excessos” (torturas, 

desaparecimentos, homicídios, abusos,...) cometidos durante o período dos governos 

militares. 

Diante da necessidade de reconstrução histórica desse período são 

necessárias algumas ressalvas metodológicas, principalmente quando se procurar 

investigar a relação entre história e a construção do pensamento jurídico-constitucional 

brasileiro. 

Uma delas é compreender que a história não é um processo linear, contínuo 

ou em constante evolução11, mas é intensamente marcada por avanços e retrocessos, 

construções e rupturas. Portanto, a peculiar noção da evolução e aperfeiçoamento dos 

institutos jurídicos é própria do universo do Direito e não da história. Trata-se de uma 

percepção superada pela historiografia. 

Desse modo, segundo HESPANHA12, historicamente o Direito pode ter um 

continuidade, ou mesmo uma noção progressiva quanto à natureza dos textos 

normativos, mas não em relação à natureza semântica desta produção normativa. Então, 

surge a necessidade da historiografia jurídica buscar através de densa pesquisa das 

fontes reconstruir o passado, mas deve ater-se principalmente as entrelinhas dos 

discursos oficial das instituições jurídicas. 

Trata-se de uma leitura historiográfica além do texto normativo, pois o 

historiador do Direito deve desconfiar da unanimidade, da continuidade, assim a história 

do direito constitucional não poder tornar-se mera legitimadora da Constituição e do 

Constitucionalismo13. 

Essa construção de uma história das idéias constitucionais brasileiras 

necessita da dessacralização dos textos normativos, pois se debruça para investigar a 
                                                             
10 CASTRO, Celso; D`ARAUJO, Maria Celina(org).  Militares e Política na Nova República. Rio de 
Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 2001, p.17 
11 FONSECA, Ricardo Marcelo. Introdução teórica à história do Direito. Curitiba: Juruá, 2010. 
12 HESPANHA, António Manuel. Cultura Jurídica. Européia: Síntese de um milênio. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2005, p.76. 
13 BARBOSA, Leonardo Augusto de Andrade. História constitucional brasileira: mudança 
constitucional, autoritarismo e democracia no Brasil pós-1964. Brasília: Câmara dos Deputados, 
Edições Câmara, 2012, p.103 
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linguagem jurídica e o debate das concepções jurídicas no âmbito da Constituinte. Para 

a compreensão da formação do pensamento constitucional é necessário manter um 

diálogo entre as técnicas e sensibilidades da metodologia da história e a metódica do 

direito constitucional. 

Segundo MULLER, para o positivismo jusconstitucional a constituição é 

um sistema formal de leis constitucionais e lei é meramente um ato de vontade estatal, 

assim “as normas e os institutos de direito constitucional não podem apresentar um nexo 

material com dados da história e da sociedade atual” 14. 

Todavia, essa concepção de “pureza dogmática” implica na redução da 

normatividade do Direito, ao libertar o direito de elementos “não jurídicos” como 

história, filosofia e política. Para Muller para a compreensão do direito constitucional é 

necessário investigar a complexidade além do texto normativo, pois este é apenas a 

ponta do iceberg para compreensão do teor da norma, ou seja, a literalidade normativa é 

apenas um dos aspectos para devida efetivação da norma. 

Isto é, os teores materiais, as exigências, os programas e esforços políticos, 

posições jurídicas, formulações de teoria do estado15. Estes elementos só podem ser 

obtidos com maior precisão científica através da historiografia jurídico-constitucional. 

A Constituição não é simplesmente uma construção textual, e o trabalha de 

uma Constituinte não pode ser apenas vinculada ao texto promulgado, pois nela há uma 

afirmação jurídica contextualizada dotada de sentido. Para isto, “não importa apenas o 

que é dito, mas como é dito, por quem e em nome de quem” 16. 

Então, para compreensão da formação do pensamento constitucional na 

Constituinte de 1987, especificamente quanto à formatação dos órgãos policiais e suas 

respectivas atribuições constitucionais, é necessário investigar os contornos gerais do 

pensamento militar após o Golpe de 1964, sua influência na produção normativa deste 

período, além dos debates e as idéias apresentadas na Constituinte acerca dos órgãos de 

segurança pública.  

 

 

 

                                                             
14 MULLER, Friedrich. Metodologia do Direito Constitucional. 4.ed. São Paulo: RT, 2006, p.44. 
15 Idem, p.48. 
16 BARBOSA, Leonardo Augusto de Andrade. História constitucional brasileira: mudança 
constitucional, autoritarismo e democracia no Brasil pós-1964. Brasília: Câmara dos Deputados, 
Edições Câmara, 2012, p.242 
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2.2 MILITARISMO E DOUTRINA DE SEGURANÇA NACIONAL NO DEBATE 

CONSTITUCIONAL 

 

O militarismo17 adquiriu contornos peculiares no Brasil do século XX como 

forma de superar, através do discurso da lei e da ordem, ora as supostas ameaças 

provocadas pelo comunismo e os movimentos e partidos de esquerda radicais, ora 

baseados na suposta falta de competência da sociedade civil em governar e dirigir a 

nação de modo satisfatório. CARVALHO explica: 

Como se sabe, o projeto das Forças Armadas interventoras a serviço da 
ordem vem da década de 1930, e é de autoria do general Góes Monteiro. A 
doutrina Góes previa a eliminação da política dentro das Forças Armadas 
para que pudesse agir mais eficazmente como ator político. Em 
consequência, o Exército foi expurgado de divergente e submetido à intensa 
doutrinação. Previa ainda a tutela sobre as forças políticas civis e uma 
política de industrialização baseada na iniciativa estatal.18 

 

Havia um projeto de poder político que aspirava submeter o corpo social ao 

controle dos militares. Ocorreu uma “relativa pauperização da sociedade civil em prol 

da sociedade militar” 19, assim enquanto a sociedade diminuiu houve inevitavelmente 

um crescimento do Estado militar. Mas isto só seria possível, no Brasil, de modo 

evidente em um momento de profunda crise institucional que propiciou a conjuntura 

política para o Golpe de 1964.  

Afinal, o militarismo, isto é, o empoderamento dos militares surge nos 

momentos de crise, quando são concebidas como inúteis as soluções obtidas pelo 

processo político na normalidade institucional, ou seja, “a função intervencionista do 

pode militar quase sempre corta, mas não desata, os nós das dificuldades institucionais” 

20, revelando-se ora conservadora, outras vezes como reformista e até mesmo 

revolucionária21.  

O pensamento militar desse período após a tomada de poder balizou-se em 

“acudir a pátria em perigo”, posteriormente, na Carta de 1967, os militares assumem “a 
                                                             
17 Preponderância da doutrina, sistemas e idéias militares na vida política e administrativa de uma nação. 
18 CARVALHO, José Murilo. Forças Armadas e Política no Brasil. 2. Ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2006, p. 134. 
19

 LOTRINGER, Sylvere; VIRILIO, Paul. Guerra Pura: a militarização do cotidiano. São Paulo: 

Editora Brasiliense, 1983, p.91 
20 BONAVIDES, Paulo. Constituinte e Constituição: A democracia, o federalismo e a crise 
contemporânea. 3. Ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p.63. 
21 Idem, p.63-64. 
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idéia de pleno poder onde o exercício da segurança torna-se a instância caucionadora 

dos demais exercícios da função pública” 22, a Doutrina de Segurança Nacional inicia 

um processo efetivo de regulação da cidadania e dos cidadãos segundo moldes 

militaristas. 

Ou seja, o culto à ordem, a estabilidade das instituições, a submissão do 

dinamismo da vida coletiva e as liberdades individuais aos parâmetros militares de 

segurança. Com o Ato Institucional nº 5, o estado de segurança passa a mediar o Estado 

de Direito23, a democracia tornou-se apenas um conceito retórico, secundário, preservar 

a segurança nacional implicava esvaziar as instâncias e mecanismos democráticos: 

congresso nacional, eleições diretas, participação popular, mas, não apenas isto, também 

perpassava pelo doutrinamento das instituições coercitivas, isto é, a militarização do 

sistema de segurança pública. 

ZAVERUCHA entende por militarização “o processo de adoção e uso de 

modelos militares, conceitos e doutrinas, procedimentos e pessoal, em atividades de 

natureza civil”  24. Ou seja, quando os valores das forças armadas tornam-se também 

valores da sociedade – segurança nacional, por exemplo – há um aprofundamento do 

grau de militarização. 

Aplicar parâmetros, disciplina e ideologia militar às polícias e as políticas 

de segurança pública fazia parte do objetivo de securitização da sociedade civil. Afinal, 

a ideologia é a ordem. “Não importa se essa ordem é socialista, capitalista ou outra 

qualquer, uma vez que ela não é realmente política, mas militar” 25. 

Inclusive, o Ato Institucional nº 5, de 1968, é concebido neste sentido, a 

partir do ideário dos integrantes do Conselho de Segurança Nacional, consequentemente 

representavam os interesses majoritários das Forças Armadas. A construção dos 

modelos normativos e institucionais se deu a partir das concepções de combate, 

enfrentamento, estratégia, controle, ordem, ou seja, elementos da ideologia militar que 

foram assimiladas e sistematizadas pelo sistema jurídico-constitucional. 

Outro aspecto, o militarismo no Brasil do século XX por ter suas bases 

ideológicas na Doutrina de Segurança Nacional, não fazia uma distinção entre poder 

militar e poder civil (político), segundo BORGES FILHO: 
                                                             
22

 MENDES, Candido. A Razão Armada. Rio de Janeiro: Editora Garamond, 2012, p.37 
23 Idem, p. 48. 
24 ZAVERUCHA, Jorge. FHC, forças Armadas e polícia: entre o autoritarismo e a democracia(1999-
2002). Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 70. 
25 LOTRINGER, Sylvere; VIRILIO, Paul. Guerra Pura: a militarização do cotidiano. São Paulo: 
Editora Brasiliense, 1983, p.93 
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Entende-se o poder militar como uma ordem ideológica específica que, 
dominada por um tipo determinado de legitimação revolucionária, baseada 
numa lógica de autonomia militar, detém um poder próprio na esfera 
jurídico-política do Estado, em oposição às restantes instâncias sociais. Já o 
poder político se expressa como uma ordem ideológica hegemônica, dentro 
de um contexto de conflitualidade, baseada na lógica da representação 
partidária e dominada por algum tipo de legitimação democrática, que 
reclama um poder temporal na esfera jurídico-política do Estado, em busca 
de um consenso junto às restantes instâncias sociais.

26
 

 

Desse modo, as práticas políticas, a cultura organizacional das instituições, 

as reformas legislativas, estruturais, foram sendo realizadas sob uma ordem ideológica 

especificamente militar que não admitia divergências, conflitos e contestação. Assim, as 

instituições de segurança pública foram sendo submetidas a esse processo de 

militarização. Reflexos dessas concepções também puderam ser vista nos debates na 

Constituinte. 

Quanto as órgão policiais, até o Decreto-Lei nº 1.072/69 durante o Governo 

Militar do Presidente Garrastazu Médici existia Guardas Civis em 16 estados 

brasileiros, e eram polícias estaduais uniformizadas, hierarquizadas, mas de caráter 

civil, nos moldes da polícia inglesa, todavia havia um temor do governo militar de que 

estas corporações não eram confiáveis, influenciáveis politicamente e por serem civis 

poderiam votar e serem votadas, e assim provocar desestabilizações ao poder dos 

militares nos estados27. 

Este decreto transformou-as em Polícias Militares e as unificou as Forças 

Públicas dos respectivos estados, estas anteriormente coexistiam com as Guardas Civis, 

mas historicamente tinham formação e estrutura militar, inclusive foram importantes 

recursos utilizados no período imperial para debelar rebeliões e revoltas. 

Entre 1964 e 1987, as políticas de segurança públicas do país, o que 

englobava formatação dos órgãos de segurança, formação e treinamento, ações de 

repressivas e preventivas estavam submetidas à lógica militarista que se baseava na 

Doutrina de Segurança Nacional, no Brasil, a Escola Superior de Guerra vinculada ao 

Exército tinha função de ensinar e defender a ideologia da segurança nacional. 

Havia uma série princípios e vários elementos vinculados a tal doutrina. 

Destacamos três princípios elencados por COELHO: 

                                                             
26 BORGES Fº, Nilson. Santos e pecadores. O comportamento político dos militares, Brasil–
Portugal. Florianópolis: Paralelo Editora, 1997, p.22. 
27 MORAES, Bismael B. Estado e segurança: diante do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008, p.62-67. 
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1. As Forças Armadas são um órgão essencialmente político; 2. Em vez de se 
fazer a política nas Forças Armadas, deve-se fazer a política das Forças 
Armadas; 3. Os princípios da organização militar devem reger a 
reorganização nacional. Isto é, não são modelos políticos, mas modelos 
organizacionais, os mais adequados para reorganização nacional.

28
 

 

Essa perspectiva de modelagem organizacional segundo os parâmetros 

impostos pelas Forças Armadas configurou o sistema de segurança pública durante todo 

período ditatorial. Entre 1987 e 1988, nos trabalhos do Congresso Nacional Constituinte 

havia uma multiplicidade de discussões e disputas para o que seria efetivamente 

inserido no texto constitucional, inclusive esta relacionada ao perfil dos órgãos policiais, 

isto é, suas atribuições e funções constitucionais. 

 

2.3 CONSTITUIÇÃO DE 1969 E DIREITO DA SEGURANÇA NACIONAL 

 

A produção normativa e o pensamento jurídico do período foram 

influenciados pelas idéias militares relativas à segurança nacional. Inclusive, em 1971, a 

obra “Direito da Segurança Nacional” tentava sistematizar na literatura jurídica daquele 

período as bases dogmáticas para legitimação para o autoritarismo das ações do Estado.  

Nesta obra jurídica, PESSOA conceitua o Direito da Segurança Nacional 

desse modo:  

É o conjunto de normas jurídicas, codificadas ou não, que objetivamente 
visam a conferir ao Estado a manutenção da ordem sócio-político-jurídica, 
indispensável à salvaguarda dos valores e características nacionais, sob a 
cominação, se ocorrerem atos criminosos que ofendam ou ameacem ofendê-
la.

29
  

 

Portanto, a “ordem”, seja ela social, jurídica ou política é a justificativa para 

produção normativa. Partia-se do pressuposto da necessidade “segurança total”, esta 

perspectiva jurídica subvertia a noção clássica do direito nos estados constitucionais 

modernos: defender os cidadãos dos abusos estatais e assegurar-lhe um núcleo mínimo 

de liberdades individuais. 

Era um ramo do direito público que objetivava criar categorias jurídicas 

próprias e considerava ser menos conservador – leia-se com menos garantias – que o 

direito penal comum, pois tinha atribuição de “conservar as conquistas da revolução”. 

Caracterizava como direito especial e não excepcional, e por isto, permanente na ordem 
                                                             
28 COELHO, Edmundo Campos. Em busca de identidade. O Exército e a política na sociedade 
brasileira. Rio de Janeiro: Record, 2000, p.172. 
29 PESSOA, Mário. O Direito da Segurança Nacional. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército/Revista 
dos Tribunais, 1971, p.68. 
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jurídica, estabelece as bases jurídicas da sociedade e “faz prevalecer o interesse da 

coletividade”.30 

PESSOA destaca a positividade do Direito da Segurança Nacional 

referindo-se ao Ato Institucional nº 5, o Decreto-Lei nº 200 e o Decreto-Lei nº 898. 

Com o AI-5 a Constituição Federal recebeu a Emenda Constitucional nº 1, de 1969, nela 

fora trazida a Seção V, do Capítulo VII intitula-se – Da Segurança Nacional – dedicado 

a sistematizar a noção segurança nacional e os limites de sua aplicação. 

Segundo Pessoa31, a Constituição de 1969 traz a “obliteração da palavra 

“defesa”, empregada um tanto ou quanto obsoletamente pela Constituição de 1946” 

quando esta se refere a “defesa externa”, “defesa do país”, “defesa nacional” e “defesa 

da pátria”, e trouxe no lugar a locução “segurança nacional”. 

O Decreto-Lei nº 200 de 1967 previa a criação do Ministério das Forças 

Armadas, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei nº 900 de 1967, tratam das 

diretrizes para reforma administrativa no âmbito federal, especificam a organização do 

conselho de Segurança Nacional e a finalidade do Serviço Nacional de Informações. 

Anteriormente, o Decreto-Lei nº 314, havia definido quais eram os crimes 

contra a segurança nacional, e “as definições dispostas no Capítulo 1 eram consideradas 

uma atecnia, sob o aspecto jurídico” 32. Os conceitos apresentados: “segurança 

nacional”, “guerra revolucionária”, “guerra psicológica”, “segurança interna” eram 

juridicamente imprecisos, este último recebeu a seguinte definição legal: “integrada na 

segurança nacional, diz respeito às ameaças ou pressões antagônicas, de qualquer 

origem, forma ou natureza, que se manifestem ou produzam efeito no âmbito interno do 

país”. 

Nesse contexto, a construção normativa a partir de Atos Institucionais, Atos 

Complementares e Decretos-Lei. O primeiro de natureza constitucional consistia na 

manifestação do poder constituinte originário33, os demais apesar de terem natureza 

infraconstitucional eram concebidos no âmbito do Poder Executivo, o que suprimia 

qualquer tipo de discussão legislativa, isto é, ausência de qualquer controle parlamentar 

e democrático. 

                                                             
30 PESSOA, Mário. O Direito da Segurança Nacional. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército/Revista 
dos Tribunais, 1971, p.246-248 
31 Idem, p.248. 
32 Ibidem, p.248-250. 
33 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira Filho. Comentários à Constituição brasileira. 5. ed. 
São Paulo: Saraiva, 1984. 



14 
 

 

A proposta teórica apresentado por Mário Pessoa sobre o Direito da 

Segurança Nacional encontrava respaldo jurídico no debate constitucional daquela 

época. Segundo FERREIRA FILHO34, havia uma inadequação das cláusulas de 

estabilização constitucional (Estado de sítio) para conter a moderna “guerra 

revolucionária”. Para tanto, visando resguardar o Estado de Direito, o autor propõe a 

criação de uma legalidade especial. 

Portanto, a supressão das liberdades individuais através do pressuposto da 

“legalidade da exceção” era necessária a fim de conter a “guerra revolucionária”. Sob a 

ótica de manter a estrutura do Estado de Direito fora implantada uma legalidade 

especial para as situações de anormalidade política, ou seja, os acusados receberiam 

tratamento jurídico diferenciado, desde que enquadrados como suspeitos de participação 

na guerra revolucionária. 

Ferreira Filho35 defendia que essa legalidade especial deveria ser efetivada 

com garantias, inclusive apreciação judicial. Entretanto, o AI-5 ao impedir a impetração 

de Habeas Corpus desmantelava o controle judicial das prisões, sem apreciação do 

magistrado, o encarceramento tinha natureza policial, administrativa. 

Nos primeiros seis anos de após o início do período autoritário foram 

produzidos mais de cento e sessenta atos legislativos relativos à Segurança Nacional, 

isto é, desvincula-se do direito penal comum, “mas que exige regras especiais para ser 

preservado, fato que, por si só, denota o especial ismo das suas normas complexamente 

organizadas” 36. 

Nesse processo histórico de construção normativa ao longo da ditadura 

militar, o Decreto-Lei nº 898/69 – Lei de Segurança Nacional – asseverou as 

concepções devido à “insegurança generalizada” provocada pela guerra fria, “guerra 

revolucionária”, guerra de libertação nacional era necessário “enfrentar fatos puníveis 

novos de feição especial”, então sob estas premissas foram construída este aparato 

normativo37. 

Durante a égide da Constituição de 1969, o cerceamento das liberdades 

individuais era justificado pela necessidade de segurança coletiva. O pensamento militar 

                                                             
34 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A democracia possível. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, 
p.45-67. 
35 Idem, p.72. 
36 PESSOA, Mário. O Direito da Segurança Nacional. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército/Revista 
dos Tribunais, 1971, p.270. 
37Idem, p.271. 
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de cores autoritária advogava que os interesses coletivos se sobrepunham aos interesses 

individuais, nesta perspectiva eram excludentes entre si.  

Os ideólogos da segurança nacional explicitavam este raciocínio. COUTO e 

SILVA38 expõe a seguinte idéia: 

[...]: não há de fato – nem poderia haver em sã consciência – quem negue no 
governo a responsabilidade total e, pois, o direito incontestável de agir, 
orientando, mobilizando, coordenando, para tal fim, todas as atividades 
nacionais. E a concentração maior de poder que daí resultar, em mãos dos 
delegados da vontade do povo, a ampliação da esfera de atribuições reservada 
ao Poder Executivo, as restrições impostas aos próprios direitos de cidadania 
na forma prevista nos textos constitucionais são corolários iniludíveis de toda 
situação de reconhecida gravidade para a segurança nacional. 
 

As limitações impostas aos cidadãos nos textos constitucionais foram 

legitimadas moralmente pela necessidade de prover segurança. O poder executivo 

continha-se na idéia de estado forte e centralizador, inclusive a respeito da produção 

legislativa, norteada sempre pela idéia de expansão dos mecanismos de segurança. 

O pensamento autoritário do Estado Novo, defendido por Francisco 

Campos, permanecia latente na construção do pensamento jurídico através de idéias 

como FERREIRA FILHO39 quando este constatava “uma a inadequação do processo de 

elaboração das leis é a inadequação dos parlamentos para o desempenho da função de 

legislar”. Ou seja, a democracia representativa é vista como entrave, uma instituição 

superada, e até anacrônica. 

Infere-se com isto, a facilidade com que o aparato jurídico vinculado a 

segurança nacional tenha sido construído e se aperfeiçoado durante todo o período 

autoritário. Portanto, a aspiração de sistematização de um Direito da Segurança 

Nacional era um reflexo da formatação autoritária conferida ao Estado pela Constituição 

de 1969. 

Desse modo, com a reabertura do Congresso e o período entre as eleições 

diretas e os trabalhos da constituinte congressual fora herdado estas concepções 

jurídicas de Estado e de Sociedade presente no pensamento autoritário. Afinal, as 

práticas jurídicas pré-existentes a Constituinte entre 1987-1988 estavam presentes no 

debate constitucional, havia uma disputa de mentalidades, inclusive as anteriores a 

Constituinte ainda “estão presentes e viva no cotidiano das instituições democráticas” 

mesmo após a Constituição de 1988. 

                                                             
38 COUTO E SILVA, Golbery do. Planejamento estratégico. 2. ed. Brasília: EdUnB, 1981. 
39 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, 
p.269. 



16 
 

 

A fim de compreender o produto final, o texto constitucional, é necessário 

investigar as idéias e disputas presentes nos debates da Constituinte. Compreender a 

partir de que lógica de direitos e premissas argumentativas foi constituído o sistema 

constitucional de segurança pública. 

 

2.4 OS DEBATES NA CONSTITUINTE DE 1987-1988 

 

Durantes os trabalhos da Constituinte Congressual em 1987 uma série de 

Audiências Públicas no âmbito da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de 

sua Segurança40 pode demonstrar a disputa existente entre o que vislumbravam os 

militares (inclusive Polícias Militares) e as Forças Armadas (especialmente a Escola 

Superior de Guerra) em oposição ao que propunha a Ordem dos Advogados do Brasil e 

alguns setores da sociedade civil, destacadamente os setores acadêmicos acerca dos 

espaços de poder destinado ao militares na Constituição e no Sistema de Segurança 

Pública. 

Estas audiências perfizeram um total de sete encontros, nelas foram 

discutidos: os conceitos de Defesa do Estado e da Sociedade Democrática; Ideologia da 

Segurança Nacional; Relações das Forças Armadas e poder político (poder civil); o 

papel das Polícias Militares; O papel das Forças Armadas no regime democrático; Voto 

dos Militares; Atribuições da Polícia Federal e da Polícias Civis41. 

A primeira audiência, em 22 de abril de 1987, a Escola Superior de Guerra 

indicou quatro dos seus professores para defender a importância das Forças Armadas 

para Segurança Nacional, e esta deveria se buscada através dos “objetivos nacionais 

permanentes” (soberania, integração nacional, democracia, paz social, progresso) 42, 

expressaram que a Segurança Interna diferenciava-se de Segurança Pública, na qual 

aquela deveria apenas lidar com os “agentes organizados com vista à subversão política 

da ordem social”, enquanto a segunda trataria dos ilícitos penais comuns. 

Houve uma divergência apresentada pelo deputado constituinte José 

Genoíno quanto à vagueza do termo “objetivos nacionais” e “se esse conceito não 

                                                             
40 BACKES, Ana Luiza (org). Audiências Públicas na Assembléia Nacional Constituinte: a sociedade 
na tribuna. Brasília: Edições Câmara, 2009, p.263-282. 
41 Idem, p.281-282. 
42 COMBLIN, Joseph. A Ideologia da Segurança Nacional. Rio de Janeiro: Editora Civilização 
Brasileira, 1978, p.50. 
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criaria uma espécie de Estado da Segurança Nacional” 43, todavia esse conflito de idéias 

ante a perspectiva da ESG fica explícita na segunda audiência, quando o Presidente da 

OAB, Márcio Thomaz Bastos, vincula a Ideologia da Segurança Nacional ao período 

ditatorial, e defende que com objetivos nacionais “cria-se uma nação abstrata, 

homogênea, simplificada, (...), tudo que é conflito deixa de existir nessa fórmula 

mágica” 44 e não seria papel do Estado perseguir esses objetivos, pois isto implicava a 

supressão das liberdade individuais e da autonomia dos indivíduos. 

Afinal, segundo BACKES, Thomaz Bastos expõe a seguinte opinião: 

O que é preciso reconhecer que a Constituição não é outra coisa senão um 
pacto de convivência da nação e da sociedade, ao contrário de serem 
identidades homogêneas que vivem de mãos dadas, vivem sob o signo do 
conflito da contradição, do jogo de interesses e do conflito entre o capital e o 
trabalho, entre o professor e o aluno, entre homem da livre iniciativa e o 
homem do trabalho público [...].45 
 

Portanto, nesta perspectiva era inviável construir um texto constitucional 

democrático sem estarem presente essas concepções antagônicas, sobretudo quanto aos 

aspectos da relação entre Estado, Sociedade e Segurança, a visão dos militares baseada 

no conceito de Estado de Segurança Nacional percebia “como fraquezas os debates, as 

discussões e os questionamentos que caracterizam os regimes democráticos liberais”  46. 

Segundo COMBLIN47, há três aspectos no conceito de Segurança Nacional: 

o primeiro, a supressão da diferença entre a violência e não-violência, ou seja, a busca 

da segurança sem questionar meios, seja através de qualquer força, violenta ou não; o 

segundo, a figura do inimigo seja no prisma político interno ou político externo, 

“dependendo das circunstâncias, os mesmos meios podem ser empregados tanto para os 

inimigo externos quanto para os internos”, assim desaparece a diferença entre polícia e 

exército; o terceiro, remove a distinção entre a violência repressiva e a violência 

repressiva, a segurança não opõe barreiras a guerra preventiva. 

A visão da ESG estava baseada nessas premissas. COMBLIN questiona: 

“Quando pode-se achar que se atingiu um nível de segurança suficiente? O desejo de 

segurança tende a ser, em si, ilimitado.” Portanto, a segurança não pode ser concebida 

                                                             
43 BACKES, Ana Luiza (org). Audiências Públicas na Assembléia Nacional Constituinte: a sociedade 
na tribuna. Brasília: Edições Câmara, 2009, p.266. 
44 Idem, p.267-268. 
45 Ibidem, p.266. 
46 COMBLIN, Joseph. A Ideologia da Segurança Nacional. Rio de Janeiro: Editora Civilização 
Brasileira, 1978, p.73. 
47 COMBLIN, Joseph. A Ideologia da Segurança Nacional. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978, 
p.56-57. 
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como valor em si, mas como uma escolha de política constitucional48 através do  qual a 

norma constitucional colocará limites e princípios normativos na utilização da força do 

Estado para promover segurança social. 

Afinal, KISSINGER49 lembra que “a segurança absoluta tem um preço, que 

é a insegurança absoluta dos outros”, pois este estado absoluto de seguridade é 

ambíguo, inclusive inatingível. Há uma convivência histórica do homem com o medo, a 

insegurança, e principalmente com o risco.  

Portanto, os debates na Constituinte, nesta subcomissão, tinham como 

substrato teórico em disputa estes conceitos e cosmovisões conflitantes. A defesa do 

militareis dos ideais da DSN, e, numa outra perspectiva, a Ordem dos Advogados do 

Brasil representando a sociedade civil criticava a visão militarista traduzida 

normativamente na Lei de Segurança Nacional de 1984, inclusive sugerindo que os 

tipos penais atentatórios ao Estado Democrático de Direito fossem incluídos no Código 

Penal, o que tornaria desnecessário a existência LSN. 

Todavia, a partir da leitura de BACKES50 a contribuição discursiva mais 

relevante para esta pesquisa trata-se da proposta apresentada por Thomaz Bastos de 

desvincular as Polícias Militares das Forças Armadas, defesa realizada no mesmo 

sentido pelo constituinte Roberto Brant na Terceira Audiência da subcomissão51.  

Essa sugestão fora proposta por integrantes das forças armadas, inclusive, 

Ulysses Guimarães, presidente da Congressual Constituinte, recebeu a proposta de 

maneira informal do Coronel do Exército Sebastião Ferreira Chaves, ex-secretário de 

Segurança Pública de São Paulo no governo de Abreu Sodré que durou de 1967 a 1971, 

de mudar o sistema policial da Constituição de 1988 extinguindo as Polícias Militares, 

sob duas justificativas: a Polícia Militar agia com base na violência e a Polícia Civil 

perdera a capacidade de investigação52. 

                                                             
48 Observe-se que na Constituição de 1967, no art. 86 estava disposto da seguinte forma: “Tôda pessoa, 
natural ou jurídica, é responsável pela segurança nacional, nos limites definidos em lei”. Portanto, essa 
noção de permanente predisposição ao combate e a guerra contra os “inimigos da pátria”, uma 
característica do pensamento militar, a guerra total para segurança total faz com que inexista distinção 
entre civil e militar, ou seja, cidadãos, empresas, tudo se torna objeto de estratégia. 
49 KISSINGER Apud COMBLIN, Joseph. A Ideologia da Segurança Nacional. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1978, p.57. 
50 BACKES, Ana Luiza (org). Audiências Públicas na Assembléia Nacional Constituinte: a sociedade 
na tribuna. Brasília: Edições Câmara, 2009, p.266. 
51 Diário da Assembléia Nacional Constituinte, 20/7/1987 (Suplemento), p. 52-84. 
52 CONTREIRAS, Helio. Militares: Confissões – Histórias Secretas do Brasil. Rio de Janeiro: Mauad, 
1998, p.55-56. 
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A época constatou o Coronel Chaves que nos trabalhos constituintes 

percebeu grande resistência à desmilitarização da polícia e a possibilidade dos Estados 

organizarem livremente suas polícias, pois segundo ele “havia um grande “lobby” da 

PM na própria Constituinte”. O militar defendia a existência de uma polícia civil, com 

setor fardado, no qual o mais alto posto fosse o de capitão, entendia que “não poderia 

haver uma polícia com uma hierarquia semelhante à do Exército, pois, assim, ela se 

torna uma organização paramilitar” 53. 

Bem verdade, esse debate sobre qual sistema policial era ideal para o país 

estava nos jornais, assembléias populares, nas discussões acadêmicas entre 1985 e 

198654. Os Oficiais da PM defendiam a continuidade de sua vinculação ao Exército e a 

existência de duas polícias com funções diversas e operando no mesmo espaço 

territorial, entretanto os Delegados de Polícia desejavam uma polícia civil, única e de 

carreira55. 

No anteprojeto de texto constitucional, a Comissão Afonso Arinos, os 

representantes da Polícia Civil mudaram de opinião e passaram a admitir a existência de 

duas polícias, mas a Polícia Militar teria menor efetivo seria destinada a ações 

ostensivas pontuais. Os representantes da PM continuaram a defender a coexistência das 

duas instituições e rejeitaram prontamente a nova posição dos delegados.  

Na Quarta Audiência56 havia seis representantes das Polícias Militares que 

fizeram uma defesa em bloco com discurso uníssono e levou a Subcomissão as 

conclusões do III Congresso Brasileiro de Polícias Militares, estavam elencadas entre 

elas: as Polícias Militares como condição de Força Auxiliar do Exército, organização 

fundada na hierarquia e disciplina militares, manutenção da Justiça Militar Estadual. 

Era um total de oito propostas, todas foram incluídas na Constituição de 

1988. Uma constatação ao longo das sete audiências realizadas: 24 debatedores 

expuseram suas opiniões em grupos de uma a sete pessoas a cada audiência, destes 

debatedores, 18 eram militares das Forças Armadas ou das Polícias Militares e 

                                                             
53 CONTREIRAS, Helio. Militares: Confissões – Histórias Secretas do Brasil. Rio de Janeiro: Mauad, 
1998, p.56. 
54 SULOCKI, Victoria-Amalia de Barros Carvalho G. Segurança Pública e Democracia: Aspectos 
Constitucionais das Políticas Públicas de Segurança. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p.116 
55 Idem, p.116-117. 
56 Diário da Assembléia Nacional Constituinte 21/7/1987 (Suplemento), p. 46-65. 
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Bombeiros militares, os demais eram três Delegados da Polícia Federal, um da Polícia 

Civil e o Presidente da OAB57. 

Portanto, havia um claro predomínio de espaço nos debates da visão 

militarista de segurança, inclusive de estruturação do Sistema Constitucional de 

Segurança Pública58, a vinculação das Polícias Militares às Forças Armadas, a 

centralização das Polícias Civis na figura do Delegado de Polícia e no papel 

constitucional de Polícia Judiciária.59 

Apesar disto, as audiências tiveram o papel de apresentar “um Brasil nu e 

real, com problemas e sonhos, tensões e divergências” 60. Essa possibilidade 

sistematizada nos trabalhos da Constituinte conecta-se a idéia de Constituição aberta61, 

pois deu acesso as diversas camadas sociais ao debate constitucional. 

É bem verdade, quanto aos aspectos desta pesquisa, as intervenções e 

influências populares não foram notáveis, em parte pelo desinteresse desse debate pela 

população e também devido à blindagem realizada pelas Forças Armadas durante o 

processo constituinte. A formatação do Sistema Segurança Pública e dos espaços 

constitucionais de poder atribuído às Forças Armadas não era uma matéria de interesse 

popular62.  

Afinal, apenas 108 sugestões foram enviadas pelos cidadãos a Subcomissão 

de Defesa do Estado, da Sociedade e Sua Segurança, ou seja, foi o menor número entre 

todas as 24 subcomissões63. Além das cinco emendas populares subscritas por entidades 

civis, todo o processo de discussão se deu a partir da visão de representantes do Estado, 

                                                             
57 BACKES, Ana Luiza (org). Audiências Públicas na Assembléia Nacional Constituinte: a sociedade 
na tribuna. Brasília: Edições Câmara, 2009, p.281-282 
58 Art. 142 a 144 da Constituição Federal 
59 Durante os debates da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança ficou 
visível a preocupação dos Delegados da Polícia Federal e Polícia Civil em defender seus espaços de poder 
através do texto constitucional, sem, contudo, impor qualquer tipo de oposições às pretensões dos 
militares quanto ao Sistema de Segurança de modo geral. A função de chefiar as Polícias Civis e presidir 
o Inquérito Policial era suficiente, diante da impossibilidade política de pressionar por maiores poderes e 
relevância dada preferência dispensada as Polícias Militares pelas Forças Armadas durante o período 
ditatorial.   
60 COELHO, João Gilberto Lucas Coelho. A participação popular na Constituinte. Revista Cultura 
Vozes. Petrópolis, v.82, n.2, p.14-20, jul./dez, 1988.  
61 BONAVIDES, Paulo. Constituição e Constituinte: A Democracia, o Federalismo e a Crise 
Contemporânea. São Paulo: Malheiros, 2010, p.16. 
62 As comissões temáticas da Constituinte receberam um total de 9.770 sugestões. A maior parte dirigia-
se à Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos, um total de 1.418 sugestões. 
(MICHILES, Carlos (org). Cidadão Constituinte: A saga das emendas populares. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1998, p.62-63.) 
63 Idem, p.60-81. 
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isto é, Oficiais das Forças Armadas, Polícia Militares, Bombeiro Militares, e 

secundariamente os Delegados de Polícia.  

Nesse contexto histórico, a poder de persuasão política das Forças Armadas 

era evidente, quanto à proposta de extinção das Polícias Militares feita ao Presidente do 

Congresso Nacional, Ulysses Guimarães, este respondeu ao Coronel Chaves “que já não 

podia alterar mais nada porque tinha um compromisso com General Leônidas”, 

referindo ao Ministro do Exército no Governo Sarney, Leônidas Pires, o interlocutor das 

Forças Armadas junto ao Congresso Nacional. 

Audiências públicas realizadas, emendas populares apresentadas, mais de 

uma centena de sugestões submetidas. Havia uma disputa política em curso. Afinal, “as 

questões constitucionais essenciais são políticas”, não há como separar constituição e 

poder constituinte, pois seria “excluir a origem popular da validade da constituição” 64. 

Segundo BERCOVICI65, “a doutrina do poder constituinte é, antes de tudo, 

um discurso sobre o poder constituinte, exercendo o papel de mito fundador e 

legitimador da ordem constitucional.” Esse mal-estar dos juristas ao lidar com a 

arqueologia histórica do processo constituinte de 1988 provoca consequências 

negativas, pois não estimula uma reflexão sobre o poder constituinte, processo 

constituinte no Brasil e momento histórico de produção do texto constitucional. 

A literatura jurídica brasileira, a exemplo de Raul Machado Horta, Paulo 

Bonavides66 e Manoel Gonçalves Ferreira Filho parte das concepções européias sobre o 

poder constituinte, notadamente francesa, baseada no pensamento do Abade de Ceeis, 

Carré de Malberg, Georges Burdeau, Eduard Laboulaye, todos estes discutem o 

fenômeno constitucional francês67. 

Desse modo, estudar os debates, audiências, discursos e disputas na 

constituinte são importantes ferramentas para compreensão da nossa Constituição, isto 

é, suas imperfeições normativas, lacunas sistêmicas, espaços autoritários, 

                                                             
64 BERCOVICI, Gilberto. O poder constituinte do povo no Brasil: Um roteiro de pesquisa sobre a 
crise constituinte. Revista Lua Nova, vol.88, 2013, p.305-325. 
65 BERCOVICI, Gilberto. O poder constituinte do povo no Brasil: Um roteiro de pesquisa sobre a 
crise constituinte. Revista Lua Nova, vol.88, 2013, p.305-325. 
66 Paulo Bonavides tem a teoria mais original, ao indicar que o problema constitucional brasileiro origina-
se devido à inadequação da ordem jurídica e política de atender aos interesses do povo gerando uma crise 
permanente, ao qual intitulou de “crise constituinte”. (BONAVIDES, P. 1987. Constituinte e 
constituição: a democracia, o federalismo, a crise contemporânea. 3ª.ed. São Paulo: Malheiros, 2010) 
67 BERCOVICI, Gilberto. O poder constituinte do povo no Brasil: Um roteiro de pesquisa sobre a 
crise constituinte. Revista Lua Nova, vol.88, 2013, p.305-325. 
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incompletudes, tendo em vista a dinamicidade do fenômeno constitucional e sua 

permanente reinvenção e reconstrução. 

   

2.5 O TEXTO CONSTITUCIONAL SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA E AS 

FORÇAS ARMADAS 

 

A Constituição de 1988 quanto às prerrogativas militares, funções 

constitucionais das Forças Armadas, atribuições e estruturação das Polícias Militares, 

ausência de distinção entre Segurança Interna e Segurança Externa; Defesa do Estado e 

Segurança Pública possui algumas notáveis semelhanças com a Constituição de 1967. 

Na redação final as Forças Armadas tem como função a garantia dos 

poderes constitucionais, da lei e da ordem68 o que implica uma séria problemática 

discutida por Bonavides69, afinal trata-se de uma “ambiguidade constitucional” a 

manutenção textual dessa construção normativa, pois abre possibilidade de intervenção 

política das Forças Armadas sem justificativa e de forma autoritária. 

Interessante observar que a Constituição de 1891 incumbia as Forças 

Armadas o papel de sustentar às instituições constitucionais, uma tarefa distinta desta de 

1967 e 1988, e legítima, inclusive a época o projeto da Comissão da Assembléia 

Constituinte70 em 1823 dispunha o seguinte: “A Força Militar é essencialmente 

obediente, jamais se poderá reunir, sem que lhe ordenado pela autoridade legítima” 71. 

Portanto, não pode tornar decisões de forma autônoma, desvinculadas do poder 

executivo, um valor republicano presente no Brasil ainda no século XIX. 

Essa reserva de poder do art.142 da Constituição de 1988 era vista de forma 

sensível pelo militares, da qual não abdicavam. Inclusive em reunião ministerial do 

Governo Sarney durante o período da constituinte, o então Ministro do Exército General 

Leônidas Pires ameaçou “zerar o processo constituinte ao descobrir que a primeira 

                                                             
68 Art.90 da Constituição de 1967 e art. 142 da Constituição 1988. 
69 Uma idéia de Oliveira S. Ferreira apresentada pelo autor seria uma alteração constitucional que 
conferisse as Forças Armadas a possibilidade de intervenção em defesa da Constituição sempre que 
legitimado por um Tribunal Constitucional. (BONAVIDES, Paulo. Constituinte e Constituição: A 
democracia, o federalismo e a crise contemporânea. 3. Ed. São Paulo: Malheiros, 2010, P.116) 
70 Projeto elaborado e subscrito por Antônio Carlos Ribeiro Andrada Machado e Silva, José Bonifácio de 
Andrada e Silva, Antônio Luiz Pereira da Cunha e outros liberais republicanos. 
71 BONAVIDES, Paulo. Constituinte e Constituição: A democracia, o federalismo e a crise 
contemporânea. 3. Ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p.112. 
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versão da Constituição de 1988 retirava das Forças Armadas o papel de guardiães da lei 

e da ordem” 72. 

Outra disposição normativa constitucional diz que as polícias militares e os 

corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do exército73. Ou seja, 

manteve a maior parte da estrutura de segurança pública do país militarizado e 

vinculado aos militares. Essa vinculação aos militares de uma área da administração 

pública de natureza civil “preocupa-se mais com a defesa dos interesses do Estado do 

que da cidadania” 74e produz um déficit democrático nas instituições policiais. 

O texto normativo da Constituição pretendia criar um Sistema de Segurança 

Pública e reservou aos Estados-membros a responsabilidade de configurar seus 

subsistemas estaduais. Todavia, deveriam fazê-los através alguns parâmetros: as 

polícias militares (inclui-se os corpos de bombeiros militares) com estrutura e hierarquia 

militar farão o policiamento ostensivo, terão função de garantir a ordem pública e serão 

vinculadas parcialmente ao exército, todavia subordinas aos governadores; as polícias 

civis chefiadas por delegados de polícia terão a função de polícia judiciária. 

A Constituição prevê que o disciplinamento para organização e 

funcionamento dos órgãos de segurança deverá ser realizado através de lei ordinária75. 

Todavia, recomenda no mesmo parágrafo que este seja realizado “de maneira garantir a 

eficiência de suas atividades”. Posta como finalidade básica e ordem constitucional 

explícita a eficiência desses órgãos. 

A permanência da militarização das polícias militares e a inserção da polícia 

civil no texto expuseram um quadro inalterado para estrutura organizacional de 

segurança pública no país. Apesar da inserção da segurança pública como direito 

fundamental76 e dever do Estado em promovê-la rompendo com o conceito de 

segurança nacional do período militar. 

 

 

                                                             
72 ZAVERUCHA, Jorge. As Relações Civil-Militares no primeiro governo da transição brasileira: 
uma democracia tutelada. Revista Brasileira de Ciências Sociais nº 29, 1994, p.162-178. 
73 Art. 13, §4º da Constituição de 1967 e art. 144, §6º da Constituição de 1988. 
74 NÓBREGA JÚNIOR, José Maria Pereira. A Militarização da Segurança Pública: Um entrave para 
a democracia brasileira. Revista Sociologia e Política, v.18, n.35, p.119-130, fev-2010. 
75 Art. 144, §7º da Constituição Federal. 
76 Art. 144, caput da CF: “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.” 
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3. TEORIA DEMOCRÁTICO-CONSTITUCIONAL DO DIREITO À 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

3.1 UM CONCEITO DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA LIBERDADE 

A etimologia da palavra “segurança” é “se + cura” (ocupar-se de si mesmo) 

remete ao sentido de “situação do que está seguro” ou “afastamento de todo perigo” 77. 

Tomás de Aquino nos dá a mais simplória das definições: “um mal a evitar” 78, ou seja, 

segurança é ausência de risco, isenção de receio, garantia de proteção. 

Todavia, a segurança quando adicionada a palavra “pública” toma um 

significado específico. Então, “segurança pública é ausência de risco correspondente ao 

interesse da sociedade, tomada esta não como a soma das individualidades, mas como 

um corpo, qual seja, a coletividade” 79. Nesse contexto, se inserem órgãos, atividades, 

direitos, inclusive estado ou sensação de segurança. Estes diferentes aspectos afetam o 

desenho conceitual da segurança pública e o trânsito deste conceito para uma realização 

fática. 

É um conceito multifacetado. Em uma dimensão representa os órgãos estatais 

responsáveis pela ordem pública, noutra perspectiva significa as atividades (ações e 

programas) destinadas à manutenção desse estado de ordem, e uma terceira dimensão de 

natureza jurídica, “o direito à proteção estatal, conferindo a cada um e a todos os 

membros da sociedade a permanente sensação de segurança”.  

Neste capítulo, a investigação trata de forma predominante a dimensão jurídica 

da segurança pública, especialmente as bases constitucionais desse direito. Entretanto, 

nos capítulos posteriores os outros dois aspectos também serão discutidos. 

Uma primeira relação relevante do conceito é a relação com a ordem pública. 

LAZZARINI entende que não há “nada mais incerto em direito do que noção de ordem 

pública. Ela varia no tempo e no espaço, de um para outro país e, até mesmo, em um 

determinado país de uma época para outra” 80.  

                                                             
77 Disponível em:< http://www.dicionariodoaurelio.com/Seguranca.html>. Acesso em: 19. março.2014. 
78 AQUINO, Tomás. Summa Theologica. Disponível em:<http://www.newadvent.org/summa/>. Acesso 
em: 20. março.2014. 
79 FILOCRE, Lincoln D´Aquino. Direito de Segurança Pública: Limites Jurídicos para Políticas de 
Segurança pública. São Paulo: Almedina, 2010, p.12. 
80 LAZZARINI, Álvaro(org).  Direito Administrativo da Ordem Pública. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1987,  p.129. 
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Assim, a ordem pública é um conceito vago, impreciso, e dado sua grande 

indeterminação jurídica sofre historicamente interpretações casuísticas e natureza 

predominantemente política. Todavia, deve-se observar que “unidade valorativa [do 

direito] é sempre de tipo material e só pode realizar-se numa ordem jurídica 

historicamente adequada” 81 sob pena esvaziamento de sua legitimidade e ressonância 

social. 

Portanto, a relação entre segurança pública e ordem pública devido as suas 

imprecisões sofrerá maiores influxos do sistema social. A finalidade será responder ao 

fenômeno da criminalidade através medidas repressivas e preventivas para assegurar a 

convivência social dos indivíduos a fim de garantir o direito primário de liberdade. 

Nesse contexto, nascerá uma relação paradoxal, aquela existente entre 

segurança e liberdade, especificamente, segurança pública e liberdades públicas. As 

ações estatais que visam este estado de seguridade implicam necessariamente na 

redução de liberdades fundamentais. 

A necessidade intervenção estatal a fim de controlar a criminalidade a níveis 

aceitável é condição necessária para promover segurança pública implica limitar 

direitos, selecionar prioridades, efetuar escolhas jurídicas e político-criminais. 

Pois, uma reivindicação exagerada por segurança implica na aceitação de uma 

ditadura como solução para o problema da insegurança82. Essa relação entre segurança e 

liberdade é o debate mais relevante nesse contexto. Afinal, promover segurança pública 

não pode significar invasão desmedida nas liberdades individuais. 

 O sacrifício do direito a intimidade e a vida privada em nome de um 

permanente monitoramento eletrônico (câmeras, rastreadores, alarmes, sensores) 

transforma as individualidades em espaços públicos para promoção de segurança 

coletiva. Ao se partir de uma premissa equivocada que quanto mais lugares monitorados 

maior segurança, ou seja, as liberdades individuais tornam-se espaços secundários de 

proteção jurídica. 

Todavia, não se pode negar que liberdades ilimitadas produzem riscos, dado a 

impossibilidade de um estado de segurança total, a insegurança total produzirá severas 

implicações para manutenção da ordem no Estado Democrático. 

                                                             
81 CANARIS, Claus-Wilheim.  Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito. 
Editora Fundação Calouste Gulbenkian, 2ª ed. 1996, p.09-45. 
82 DELUMEAU, Jean. Seguridad: Historia de uma palabra y de um concepto. In: MARTINEZ, Marta 
Inés V. (Ed). El Miedo: reflexiones sobre su dimensión social y cultural. Medellín: Corporación Región, 
2002, p.71-82. 
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DELUMEAU afirma que na segurança sem limites “a superproteção é 

invasiva”, enquanto na liberdade desmedida “as ameaças são permanentes”, ou seja, é 

necessário busca um ponto de equilíbrio entre “necessidade de segurança e liberdade 

criativa”, todavia a partir dos pressupostos: o Estado de Direito e da cidadania como 

condições indispensáveis para paz pública e democracia83. 

Outro aspecto contido na discussão do conceito de segurança tem natureza 

política. MELGAÇO afirma que a segurança como ideal que não exige justificação, pois 

ela mesma seria a justificativa é um equívoco84. Ou seja, em nome dela há sacrifício das 

liberdades individuais, relativização das garantias processuais constitucionais, mitigação 

do direito a privacidade. 

Esta concepção de segurança pública ligada às idéias políticas da direita, sob a 

premissa de “sacralização da ordem” 85 choca-se com as concepções relacionadas à 

esquerda, estas essencialmente míopes quanto à complexidade fenomenológica da 

efetivação na segurança no Estado democrático. 

ALBA ZALUAR interpreta essas tensões da seguinte forma: 

De um lado estão os libertários que, a partir da afirmação de que a sociedade 
é que é criminosa – na medida em que, por ser desigual e iníqua, sustenta 
uma ordem que contém, controla e limita desejos e paixões individuais -, 
acabam por atacar qualquer ordem social, especialmente quando parte do 
Estado. Viva a desordem, eis o seu lema. No outro extremo estão os que têm 
virtude do medo e da indignação ante os horrores praticas pelos 
insubordinados bandidos de hoje, pensam que a ordem deve ser mantida a 
qualquer preço, sem considerar as perdas da liberdade individual. Viva a 
ordem, entregue-se tudo a Leviatã: eis o seu atual desejo. A manutenção do 
atual dilema pode nos levar ou ao caos e à extensão do estado de guerra a 
todos, ou então ao recrudescimento da ordem autoritária.86 
 

Desse modo, o conceito de segurança pública deve necessariamente 

compatibilizar liberdades individuais; reduzir a criminalidade a patamares moralmente 

aceitáveis; prezar pela cidadania; combater ações e programas policiais autoritários; 

efetivar a ordem inclusive mediante utilização força sempre de maneira controlada e 

progressiva. 

                                                             
83 DELUMEAU, Jean. Seguridad: Historia de una palabra y de un concepto. In: Martinez Marta Inés 
V.(ed). El miedo: reflexiones sobre su dimensión social y cultural. Medellín: Corporación Región, 2002, 
p.71-82. 
84 MELGAÇO, Lucas. Securização urbana: da psicoesfera do medo à tecnoesfera da segurança. São 
Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Tese de 
Doutorado, 2010, p.70-86. 
85 Esta redução do conceito de segurança pública ao conceito de ordem representa a defesa da busca pela 
ordem social esvaziada das liberdades individuais. Em última instância, é a utilização do direito como 
técnica de controle social.  
86 ZALUAR, Alba (org). Crime e castigo vistos por uma antropóloga. IN Integração perversa: pobreza 
e tráfico de drogas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004, p.34-35. 



27 
 

 

A liberdade pode realizar-se plenamente de modo individual, a segurança 

apenas poderá fazê-lo de maneira ampla e eficaz sob a partir da coletividade. A 

insegurança individual é traduzida em insegurança coletiva. Inclusive, a norma 

constitucional expressou-se que apesar da segurança pública ser dever do Estado e 

direito dos cidadãos, trata-se responsabilidade de todas as pessoas, estas são co-

obrigadas constitucional no pacto de convivência jurídica a auxiliarem os órgãos 

estatais.  

O caráter constitucional do direito à segurança pública obriga uma prestação 

estatal eficiente de proteção aos indivíduos. Contudo, esta proteção, intitulada segurança 

pública deverá perseguir a noção de maximização das liberdades públicas. Assim, 

qualquer intervenção estatal na autonomia individual para efetivação deste direito deve 

estar normativamente desenhada ou ser justificada pela administração pública. 

Há necessidade de “limitação” da segurança pública, pois sua hipertrofia 

invariavelmente violará núcleo de liberdades indispensáveis para convivência 

comunitária.   

 

3.2 DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL E CULTURA DEMOCRÁTICA 

O romancista norte-americano David Foster Wallace em uma de suas 

palestras87 contou uma pequena história particularmente interessante. “Dois jovens 

peixes estão nadando juntos e cruzam com um peixe mais velho, nadando em sentido 

contrário. Ele os cumprimenta e diz: - Bom dia, meninos. Como está a água?”. Wallace 

então continua sua narrativa. “Os dois jovens peixes nadam mais um pouco, até que um 

deles olha para o outro e pergunta: - Água? Que diabos é isso?” 88 

Wallace com a sensibilidade própria da literatura atenta para o fato de que a 

realidade mais clara, óbvia e vital passa despercebida e ignorada. A cultura é esse 

líquido transcendente e fundamental a vitalidade da humanidade. Este ambiente de 

saberes e ensino é imprescindível para a fecundidade das idéias de democracia, 

liberdade, justiça, igualdade, direito à critica, tolerância e solidariedade89.  

A compreensão da limitada esfera da normatividade jurídica através da 

necessidade de cultura constitucional e democrática produz visão clara que o direito por 

                                                             
87 Palestra conferida em 2005 em uma formatura dos alunos da Kenyon College, uma faculdade de artes 
situada no estado de Ohio nos Estados Unidos. Disponível em:< >. Acesso em 15. março.2014. 
88 THE GLOSSARY. This is water. 09`22``. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=ZOgeWOds-Ek>. Acesso em: 01 março. 2014 
89 ORDINE, Nuccio. La utilidad de lo inútil. Acantilado Bolsillo: Barcelona, 2013, p.15. 
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si só é incapaz de transforma a realidade. Portanto, as normas constitucionais são 

insuficientes para efetivar mudanças fáticas, apesar de constituírem importante vetor, 

devem estar atreladas a esta noção ampliada de cultura. 

Devido a isto, a literatura constitucional aponta a relevância de alguns 

conceitos conteudisticamente semelhantes, ou pelo menos, convergentes, “Consciência 

Constitucional” por LOEWENSTEIN90, “sentimento constitucional” por Pablo LUCAS 

VERDÚ91, “vontade de Constituição” por Konrad HESSE92, “patriotismo 

constitucional” por HABERMAS93, e de “cultura constitucional” por Jorge 

MIRANDA94. 

Essas posições teóricas enfatizam a associação entre validade e legitimidade de 

uma Constituição. A existência de um modelo valorativo de atenção preservado pela 

comunidade, esta por sua vez proteja de maneira explicitamente intencional, e em outros 

momentos de maneira não-intecional, alguns valores constitucionais, como liberdade, 

igualdade, democracia, fraternidade, e de forma transcendente a dignidade pessoa 

humana. 

A proposta de Habermas de “patriotismo constitucional” possui contornos 

peculiares, historicamente surgiu na década de 1980 quando alguns historiadores 

alemães construíam interpretações revisionistas do período nazista na tentativa de 

relativizar o significado histórico do Holocausto.95  

Então o “patriotismo constitucional alemão significou o orgulho pela superação 

do nazismo estabelecendo uma ordem baseada no Estado de Direito e ancorado numa 

cultura política liberal” 96. Em suma, é um “modelo de identificação política capaz de 

superar o nacionalismo” de caráter autoritário. 

                                                             
90 LOEWENTEIN, Karl. Teoría de la constituicón. 2. ed. Barcelona: Ariel, 1976. 
91 VERDÚ, Pablo Lucas. O sentimento constitucional. Aproximações ao estudo do sentir 
constitucional como modo de integração política. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 
92 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 
1991. 
93 HABERMAS, Jürgen.  Direito e Democracia: entre facticidade e validade.  Vol. II. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1997, p.115-116. 
94 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 384. 
95 BUNCHAFT, Maria Eugenia. A integração do conceito de patriotismo constitucional na cultura 
política brasileira. In Direito, Estado e Sociedade - n.30 - p 177 a 199 - jan/jun 2007. 
96 HABERMAS, Jürgen. Identidad Nacional y Identidad Postnacional-entrevista com Jean Marc 
Ferry. In: HABERMAS, Jürgen. In: HABERMAS, Jürgen. Identidades Nacionales y Postnacionales. 
Madrid: Tecnos, 1998, p. 26. 
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CATONNI97 numa perspectiva habermasiana invoca o “patriotismo 

constitucional” como instrumento para combater as tentativas de fraude a Constituição e 

ao Estado Democrático de Direito no Brasil. Afinal, a promoção de práticas políticas e 

sociais e o compromisso permanente de construção do Estado Democrático-

Constitucional são imprescindíveis para efetividade do que foi sistematizado no texto 

constitucional. 

Todavia, BUNCHAFT98 pondera esta idéia de cultura constitucional nos 

moldes de Habermas ao criticar o seu viés excessivamente procedimentalista da 

democracia que segundo ela seria um equívoco sua aplicação sem ponderações em um 

país como Brasil, heterogêneo e sociologicamente complexo. Desse modo a democracia 

brasileira carece substancialidade democrática e concretização dos direito fundamentais. 

Na visão de VERDÚ99, “o sentimento constitucional consiste na adesão interna 

das normas e instituições fundamentais de um país” sem que seja necessário o 

conhecimento geral de seus procedimentos formais para a “integração, manutenção e 

desenvolvimento de uma justa convivência”.  

Esta perspectiva identifica-se com a noção de “consciência constitucional” em 

LOEWENSTEIN, na qual atenta para relação simbiótica entre Constituição e 

Comunidade, nela as normas constitucionais para serem “vividas” precisam do respeito 

tanto dos detentores do poder quanto dos cidadãos100. Ou seja, é insuficiente discutir 

democracia constitucional no sentido jurídico sem relacionar com a comunidade, as 

especificidades locais, isto é, o substrato cultural da comunidade. 

BIELSCHOWSKY sintetiza estas idéias de cultura democrática-constitucional 

da seguinte forma: 

“É nessa medida que ao determinar que uma democracia é o governo do 
povo, pelo povo e para o povo, quer dizer-se por um lado que as decisões 
políticas devem ser tomadas pelo povo em conjunto, mas também, que é da 
prática jurídica de um povo comprometido com a ordem constitucional e sua 
ética democrático-republicana que se pode reproduzir efetivamente uma 
ordem normativa válida, legítima e democrática.” 101 
 

                                                             
97 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo.  A Constituição entre o Direito e a Política: uma reflexão 
sobre o sentido performativo do projeto constituinte do Estado Democrático de Direito no marco da 
teoria do discurso de Jürgen Habermas, In Revista de Direito do Estado, Nº 6, abril/junho 2007, Rio de 
Janeiro, Renovar, 2006. 
98 BUNCHAFT, Maria Eugenia. A integração do conceito de patriotismo constitucional na cultura 
política brasileira. In Direito, Estado e Sociedade - n.30 - p 177 a 199 - jan/jun 2007. 
99 LUCAS VERDÚ, Pablo. O sentimento constitucional: aproximação ao estudo do sentir 
constitucional como modo de integração política. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.82. 
100 LOEWENTEIN, Karl. Teoría de la constituicón. 2. ed. Barcelona: Ariel, 1976, p.127. 
101 BIELSCHOWSKY, Raoni Macedo. Democracia Constitucional: Outra visão. Dissertação de 
Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2011, p.116-130. 



30 
 

 

Ao partir dessa premissa teórica fundamental para esta pesquisa – cultura 

democrática, isto é, ao se buscar uma concepção “impura” da juridicidade constitucional 

e ao compreender seu caráter limitado para transformação de uma realidade brasileira de 

violações sistemática ao Direito à Segurança Pública. Torna-se fundamental fixar bases 

sob uma cultura constitucional democrática que não se estabelece tão somente através 

de textos normativos ou formas procedimentais. 

Diante da herança autoritária nos órgãos de segurança pública devido ao 

período da Ditadura Militar, a alteração de estruturas administrativas utilizando-se 

apenas do parâmetro da eficiência policial102 e de perspectivas conceituais de 

democracia importadas da Ciência Política sem perceber a importâncias de novos 

modelos culturais para as instituições policiais, nos quais a norma jurídica é apenas um 

dos vetores de influência. 

Neste contexto, HABERLE traz a seguinte contribuição, a dignidade da pessoa 

humana deve ser a premissa (metodológica) cultural antropológica fundamental neste 

Estado Constitucional que preconizamos, a partir da defesa da idéia de Hegel (“só uma 

pessoa respeita aos demais como pessoa”) e do imperativo categórico de Kant, então 

democracia seria uma “consequência organizativa da idéia de dignidade do homem” 103. 

Ademais, “cada Constituição tem como antecedente cultural a soma das 

experiências próprias que o constituinte leva em conta para selecionar as instituições e 

dar-lhes um conteúdo determinado” 104. Portanto, há um produto cultural 

normativamente escrito em 1988 com determinadas limitações, ferramentas 

programáticas e um desenho normativo específico.  

Todavia, segundo HABERLE105, a Constituição nas sociedades democráticas 

modernas é um produto multicultural, assim, nesta sociedade a cultura partilhada 

através de novas práticas culturais e experiências alheias interiorizam-se nas sociedades 

gerando novos arranjos e padrões culturais como resposta a situações peculiares 

diversas. O exemplo disto seriam o federalismo e os direitos fundamentais.  

                                                             
102 Art. 144, §7º da Constituição Federal. 
103 GONTIJO, André Pires; SILVA, Christine Oliveira Peter. Análise Metodológica de Peter Haberle. 
Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em Brasília – DF nos dias 20, 21 e 22 de 
novembro de 2008, p.5401. 
104 HÄBERLE, Peter. El Estado Constitucional. México: Instituto de Investigações Jurídicas, UNAM, 
2003. Disponível em: <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=14>. Acesso em: 3.3.2014. 
Estudo preliminar de Diego Valadés, p. XXV-XXVII 
105 HÄBERLE, Peter. El Estado Constitucional. México: Instituto de Investigações Jurídicas, UNAM, 
2003. Disponível em: <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=14>. Acesso em: 26.1.2008. 
Estudo preliminar de Diego Valadés, p. XXVII-XXVIII. 
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A partir dessa construção teórica e ao relacionar estas idéias com os contexto 

histórico constituinte no capítulo anterior é possível perceber a situação paradoxal, 

quando o sistema constitucional de segurança pública construído – nova ordem 

constitucional de 1988 - não representou uma vetorização cultura de práticas 

democráticas, mas um núcleo de proteção de interesses militares – Polícia Militares e 

sua vinculação jurídica e instrumental ao Exército - na Constituição. 

Apesar dessa situação paradoxal, a Constituição de 1988 rompeu 

normativamente, e isto é muito relevante, com a doutrina de segurança nacional e 

inseriu de forma ampla um direito com grande caráter de fundamentalidade, feição 

democrática, vinculado a solidariedade e cidadania compartilhada, o Direito 

Fundamental à Segurança Pública no art.144, §1º. 

 

3.3 CONSTITUIÇÃO DE 1988 E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

A constituição é um projeto em constante construção que exige esforço na sua 

defesa e mecanismos para sua efetivação. Os direitos fundamentais amparados não 

podem torna-se meros dispositivos formais sob pena de fragilização e ruptura da ordem 

constitucional ante a não-realização do que foi disposto no texto constitucional. 

No contexto atual a efetivação do Direito Fundamental à Segurança Pública é 

exigido de forma contundente pelas diversas associações, setores organizados da 

sociedade civil e cidadãos em geral. A sensação de insegurança, a espetacularização do 

crime através dos meios de comunicação, os altos índices de homicídios e roubos (nas 

diversas modalidades) nos Estados e a interiorização geográfica do fenômeno criminoso 

provocam algumas discussões e debates sobre a normatividade desse direito 

fundamental. 

Todavia, o aparato da teoria jurídica constitucional a respeito do tema é 

bastante escasso, os limites conceituais são imprecisos e as contribuições da teoria 

constitucional para formulação de políticas públicas são importantes para proteção dos 

direitos fundamentais. Afinal, segurança pública é pressuposto para proteção da vida e 

efetivação dos demais direitos. 

Portanto, onde se situa na Teoria dos Direitos Fundamentais o Direito 

Fundamental à Segurança? Quais as releituras teórico-constitucionais podem ser feitas a 

partir da necessidade efetivação desse direito fundamental?  
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A proteção dos direitos fundamentais é um dos grandes objetivos das 

democracias constitucionais modernas. Segundo Hesse, há uma relação estreita entre 

direitos fundamentais, liberdade individual e a liberdade em sociedade, sendo que estas 

duas últimas devem ser garantidas em igual medida, por sua vez é exatamente a 

materialização dos direitos fundamentais de maneira ampla que poderão garantir essas 

duas perspectivas de liberdade além da própria dignidade humana.106 

Estão relacionados à própria condição humana, na visão do jusnaturalismo é 

inerente a própria existência humana. Na verdade, foram direitos “naturalizados”, 

construídos discursivamente a partir de um processo histórico, pois não há uma moral 

“natural” aliada esse processo. A perspectiva de historicidade e uma reflexão filosófica 

desconstroem este conceito do direito natural, ou seja, o discurso dos direitos naturais 

provocou a construção de Direitos, quanto à “naturalidade” desses direitos o argumento 

está ligado a uma construção discursiva do mundo jurídico. 

 Ora, “as práticas e os discursos determinam os objetos dos discursos. Os 

objetos existem como objetivações que se dão por meio de práticas e discursos que 

posicionam estes objetos como objetos de discursos.” 107 Portanto, essa construção dos 

jusnaturalistas acerca dos direitos do homem enquanto intrínsecas ao ser humano é fruto 

dos discursos jurídicos construídos ao longo da história, assim como o 

constitucionalismo, a força normativa da constituição, a supremacia normativa da 

constituição. Assim, os direitos naturais não existem enquanto uma “consciência 

jurídica geral” como afirma Castanheira Neves108.  

VIEIRA DE ANDRADE possui compreensão semelhante a esta, ao afirmar 

que os direitos fundamentais são na dimensão natural, direitos absolutos, imutáveis e 

intemporais, inerentes à qualidade de homem dos seus titulares, e constituem um núcleo 

restrito que impõem a qualquer ordem jurídica109. 

Todavia, DIMOULIS e MARTINS expõem que a apenas na constituição 

biológica se encontra exclusivamente a natureza do homem. Portanto, nenhuma regra de 

convivência social, direito ou obrigação pode ser implicitamente obtida da natureza 

                                                             
106 HESSE, Conrado; et alli. Significado de Los Derechos Fundamentales Manual de Derecho 
Constitucional. Madrid: Instituto Vasco de Administracion Pública Marcial Pons Edições Jurídicas e 
Sociais, 1996, p.89. 
107 VEYNE, Paul. Foucault revoluciona a História. Disponível em 
<http://gefuem.blogspot.com.br/2012/06/foucault-revoluciona-historia.html>. Acesso em 30.10.2012 
108 NEVES Apud ANDRADE, José Carlos Vieira. Os Direitos Fundamentais na Constituição 
Portuguesa de 1976. 3ª Ed. Coimbra: Almedina, 2006, p.19. 
109ANDRADE, José Carlos Vieira. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 3ª 
Ed. Coimbra: Almedina, 2006, p.19. 
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humana.110 Ainda acrescenta que historicamente o homem sob os mais diversos 

modelos políticos e jurídicos, sendo assim, “não seria possível se a sua natureza fosse 

sempre a mesma ou se tal suposta natureza fosse determinante para a outorga de direitos 

que nada mais seria do que o seu reconhecimento pelo poder político.”111 

Também não se afirma com isto que se situam no campo das puras abstrações, 

todavia refuta-se a idéia acrítica do caráter “natural” desses direitos. Daí a grande virada 

sócio-jurídica oferecida pelo Constitucionalismo através da normatização constitucional 

desses direitos, a possibilidade de inserção de valores éticos e morais sob a roupagem de 

direito na ordem jurídica das democracias constitucionais. 

Assim, os direitos fundamentais serão postos em outra perspectiva: o da 

positivação constitucional. Serão direitos constitucionais, ou seja, dotados de força, 

eficácia e validade sobre todo o ordenamento jurídico. Pois, “sem esta positivação 

jurídica, os direitos do homem são esperanças, aspirações, ideais, impulsos, ou, até, por 

vezes, mera retórica política, mas não direitos protegidos sob normas e princípios.” 112 

 

3.4 UMA RELEITURA TEÓRICA DO DIREITO FUNDAMENTAL À 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Os direitos fundamentais foram sendo formados historicamente com a 

finalidade de proteger as pessoas frente aos poderes dos Estados, numa perspectiva mais 

ampla, construídos para criar uma esfera de proteção que possibilite uma vida digna. O 

Direito Fundamental à Segurança Pública logicamente requer a necessidade de 

prestações positivas do Estado, mas na perspectiva de direitos coletivos, direitos 

difusos, direitos vinculados à vida em sociedade, está atualmente ligado à fraternidade, 

e não como outrora, relacionado à segunda geração de direitos vinculados à igualdade. 

Portanto, está inserido na seara dos Direitos Fundamentais de Terceira 

Geração113 devido à titularidade difusa e o caráter trans-individual114, onde a titularidade 

                                                             
110 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 2ª Ed. São 
Paulo: RT, 2009, p.50. 
111 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 2ª Ed. São 
Paulo: RT, 2009, p.50. 
112 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª Ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p.377. 
113 Esta conceituação em gerações idealizada por Karel Vasak em 1979, a época Diretor da Divisão de 
Direito do Homem e da Paz da UNESCO, em uma Aula Magna proferida no Instituto Internacional dos 
Direitos do Homem tem caráter muito mais didático (viés aqui explorado) do que conceitual.  
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é de todos, sem poder especificar exatamente quem o seja115. Mesma compreensão 

possui SANTIN ao afirmar que ao longo da Constituição Federal no art. 5º, caput e 6º, 

além do art.144, as expressões “segurança” e “segurança pública” possuem caráter 

majoritariamente difuso.116 

Apesar de possuir uma titularidade um tanto clara quanto a quem pode 

reivindicá-los, traz discussões sob quais motivos e em quais situações fáticas pode ser 

reivindicado e quais ferramentas jurídicas serão necessárias para sua obtenção. São 

comuns as comparações do Direito à Segurança Pública com o Direito à Saúde e o 

Direito à Educação, como se as políticas públicas de massificação e universalização de 

serviços fossem eficazes também no campo da segurança coletiva. A prestação dos 

serviços de saúde e educação tem natureza bem definida, os mecanismos utilizados para 

concretizar o tratamento médico adequado e a formação educacional reivindicada têm 

um cenário de variantes de influência muito mais reduzido. 

Além de CANOTILHO117, DIMOULIS e MARTINS118 insere a segurança 

pública ou “segurança social” como um direito social clássico. Equivocadamente, 

Canotilho declara que no caso dos bens sociais (referiu-se a saúde, educação e 

segurança social) o particular se dispor de recursos econômicos poderia obtê-los quando 

disponíveis no mercado (saúde, segurança privada, ensino privado)  119.  

Ora a segurança pública tem natureza peculiar e é um bem que não pode ser 

obtido de forma individualizada por livre escolha do cidadão. Ao contrário da saúde 

privada e da educação privada, a segurança privada tem caráter apenas complementar e 

subsidiário, surge para contemplar não só as ausências do Estado, mas também as 

                                                                                                                                                                                   
114 ALVIM, J. E. Carreira. Ação civil pública e direito difuso à segurança pública. Jus Navigandi. 
Teresina, ano 7, nº 65, maio 2003. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4079>. 
Acesso em: 01. out.2012. 
115 MARCHI, William Ricardo de Almeida. A Segurança Pública como Direito Fundamental e a 
Reorganização da Polícia Civil Paulista. Dissertação de Mestrado - Centro Universitário FIEO-
UNIFIEO, 2010, p.39. 
116 SANTIN, Valter Foleto Santin. Controle Judicial da Segurança Pública: Eficiência do Serviço na 
prevenção e combate ao crime. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.76-89. 
117  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª Ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p.408. 
118 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 2ª Ed. São 
Paulo: RT, 2009, p.56-57 
119 Expressão usada por Canotilho. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. 7ª Ed. Coimbra: Almedina, 2003, p.379 
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“ilusões pessoais de segurança” 120, mas jamais poderá substituir na sua totalidade a 

necessidade de proteção coletiva. 

Problema recorrente são as dificuldades de se precisar a sua extensão e os 

requisitos de sua concretização. Ou seja, quando foi efetivado esse direito? Quando foi 

evitado o crime, quando se reduziram os índices de criminalidade ou quando a sensação 

de segurança e proteção coletiva foi estabelecida? Como aferir juridicamente esses 

níveis de segurança e proteção? 

 O Direito Fundamental à Segurança Pública envolve uma infinidade de 

variáveis: estrutura e funcionamento das polícias estaduais, guardas municipais e 

polícias judiciárias; as decisões e a efetividade da Justiça Criminal; a gestão adequada 

do sistema penitenciário; as oscilações e casuísmos do legislador na construção de leis 

penais ávidos em dar respostas sociais rápidas e geralmente desastrosas; os problemas 

sociais das periferias das grandes cidades; a cultura de violência presente nos meios de 

comunicação. 

Outro contorno dessa complexidade está relacionado à própria característica 

dos direitos difusos, pois são de difícil compreensão “conteudística”, precisamente está 

na “impossibilidade de determinar o que cada titular do direito pode fazer ou exigir em 

determinadas circunstâncias concretas, ao contrário do que ocorre com os demais 

direitos fundamentais.” 121 

 CARREIRA ALVIM122 faz uma associação teórica com o direito 

administrativo para demonstrar o caráter fragmentário deste direito. Assim, explica que 

o Estado não tem a obrigação de oferecer segurança pessoal a cada brasileiro (prestação 

uti singuli), ou seja, deve ser considerado um serviço uti universi, desse modo 

“tratando-se de um direito difuso à segurança, mas, nem por isso, menos concreto do 

que o direito subjetivo individualizado.” 

Essa releitura teórica permite vislumbrar maior dinamismo e possibilidades 

jurídicas de efetivação desse direito quando na formulação de programas estatais de 

promoção da segurança coletiva e redução da criminalidade. Embora se esteja diante de 

uma construção dogmática jurídica ainda embrionária, os interesses sociais difusos 
                                                             
120 O “mercado da violência” através das empresas de segurança privada oferece o mito de uma proteção 
infalível e diuturna, uma ilusão diante da dinamicidade do crime e da impossibilidade lógica de se ofertar 
segurança pessoal e patrimonial plena e dotada de invulnerabilidade. 
121 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 2ª Ed. São 
Paulo: RT, 2009, p.62 
122 ALVIM, J. E. Carreira. Ação civil pública e direito difuso à segurança pública. Jus Navigandi. 
Teresina, ano 7, nº 65, maio 2003. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4079>. 
Acesso em: 01.out.2012. 
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reivindicam do Estado urgência no controle da violência. Todavia, a cultura do medo, o 

popularismo penal123, a guerra contra crime, campanha do desarmamento versus 

campanha do desarmamento, ou seja, todas estas variações de percepção afetam na 

formulação de políticas públicas nesta área. 

A redução do Direito a Segurança Pública como missão exclusivamente dos 

órgãos policiais e do sistema justiça criminal gera uma frustração quando ao programa 

constitucional. HASSEMER explica que as questões relacionadas à segurança pública 

são compreendidas reduzidas aos “desejos de exarcebação e ampliação dos meios 

policiais de combate ao crime”, inclusive pondo a polícia como “única voz no coral da 

segurança pública”.124 

Essa necessidade de maior precisão na conceituação dos direitos fundamentais 

especificamente é uma das exigências do constitucionalismo do século XXI.125 Sanchez 

ainda afirma para que sejam construídos consensos tão amplos de definição desses 

direitos de forma a cria uma zona resistente a discussões, a fim de evitar alterações de 

ordem conjuntural de forma vulnerar o conteúdo constitucional.126 

Esse caráter constitucional concedido aos direitos fundamentais os dotou de 

força vinculativa, agora não orbitam mais no contexto de meras cartas boas intenções ou 

simbólicas declarações de direitos127. Agora o desafio insere-se no território da 

efetivação, da concretização constitucional. A materialização deve ser o grande objetivo 

perseguido pelos juristas e agentes do Estado, as grandes reivindicações da sociedade no 

contexto nacional residem nesta questão. 

Segundo BONAVIDES, os direitos de terceira geração estão ligados ao 

princípio da solidariedade e da fraternidade, trata-se de um “novo pólo jurídico de 

alforria do homem, se acrescenta historicamente aos da liberdade e da igualdade”.128 

A normatividade do art.144129 da Constituição Federal ao positivar o dever ao 

Estado de promoção da segurança pública necessita da compreensão das limitações e 

                                                             
123 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A esquerda tem medo, não tem política de segurança pública.  IN 
Revista Brasileira de Segurança Pública, Brasília: SENASP, 2007, p.37.  
124 HASSEMER, Winfried. Segurança Pública no Estado de Direito. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, ano 2, n. 5, jan./mar. 1994. p. 56 
125 SANCHEZ, Miguel Revenga. Cinco Grandes Retos (Y Outras Tantas Amenazas) para La 
Democracia Constitucional en el siglo XXI. IN Revista Parlamento e Constituición, ano 2009, número 
12, p.25-44, P.33 
126 Idem, p.35. 
127 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª Ed. Coimbra: 
Almedina, 2003, p.378. 
128 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. Malheiros Editores, 26ª edição, 2010, p.569-
570. 
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soluções que o aparato estatal pode oferecer aos cidadãos, pois se trata tal direito de 

“prerrogativa constitucional indisponível” 130 e por isso dever haver uma criação das 

condições claras e objetivas para consecução de tal finalidade. 

O desafio é este teorizado através do princípio da efetividade por proporcionar 

a realização do Direito, a vivacidade da norma para que ela possa impor-se no mundo 

fático impregnando seus valores e interesses, ou seja, uma aproximação íntima entre 

dever ser normativo e o ser da realidade social131 

Desse modo, a aproximação entre realidade social e efetividade normativa é 

cada vez mais possível quando os intérpretes constitucionais132 (gestores públicos, 

profissionais de segurança pública, organizações não-governamentais, fundações, 

grupos sociais organizados) são também responsáveis pela formulação de programas 

estatais de efetivação desse direito fundamental. Nesta visão de HABERLE, a 

interpretação constitucional só poder ser garantida sob a influência de uma teoria 

democrática, assim sendo, requer-se cidadãos ativos e participação das potências 

públicas do sistema constitucional de segurança pública.   

Desse modo, BONAVIDES propõe uma Teoria da Democracia Participativa 

para o Brasil que transcenda os horizontes jurídicos da clássica separação de poderes, 

todavia, sem destruí-la, vinculando uma fórmula clara, positiva e consistente com o 

povo que tendo a investidura soberana sem disfarce. Portanto, seria uma linha 

entrelaçada de gerações de direitos previstos pelo ordenamento constitucional até chegar 

à democracia participativa que está inserida nos direitos de quarta geração133. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
129 “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: (...).” 
130 RE 559.646-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 7-6-2011, Segunda Turma, DJE de 24-6-
2011. 
131 BARROSO, Luis Roberto. A Nova Interpretação Constitucional e o Papel dos Princípios no 
Direito Brasileiro, p.33-4. Disponível em <www.luisrobertobarroso.com.br>. Acesso em 04.07.2012 
132 HABERLE, Peter. A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: Contribuição para a 
Interpretação Pluralista e “Procedimental” da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1997, p.15. 
133 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa: Por um Direito 
Constitucional de luta e resistência, por uma nova hermenêutica, por uma repolitização da 
legitimidade. 3ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p.123.  
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3.5 AS OUTRAS FACES DO DIREITO DE SEGURANÇA PÚBLICA E AS 

POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA  

 

Subjacente ao Direito à Segurança Pública há o Direito de Segurança Pública, 

aquele de caráter subjetivo que faculta qualquer indivíduo e também a sociedade exigir 

do Estado a prestação de serviços dessa natureza, já o Direito de Segurança Pública é 

fundamental para formulação adequada das Políticas de Segurança Pública. 

O direito de segurança pública trata-se de um ramo do direito que “identifica-se 

com as normas e princípios jurídicos de políticas de segurança pública”, tendo como 

finalidade última “regular e instrumentalizar juridicamente a ação de implementação da 

política de segurança pública do Estado” 134. 

Assim, este aparato normativo tem conteúdo de segurança pública, mas 

essencialmente trata-se de política de segurança pública. Apesar de possuir estrutura 

dogmática e formal semelhante aos demais ramos do direito, visa preencher uma lacuna 

do sistema jurídico devido à ausência de substrato teórico-jurídico para as políticas de 

segurança pública. 

Todavia, surge um problema inicial, pois política pública é categoria da 

política e da administração pública, não um conceito jurídico, apesar de necessitar da 

devida leitura jurídica. Ou seja, “o que pode haver são métodos jurídicos capazes de 

objetivar a forma como os dados políticos, sociais e econômicos” 135 devem ser 

compreendidos pelo Executivo e o Legislativos para transformá-los projetos e ações 

governamentais. 

Nesse contexto a definição de RIZZO136, a partir dos estudos de BUCCI e 

COMPARATO, é a seguinte: 

Políticas Públicas são microssistemas de Direito, integrados entre si, que 
obrigam, ao mesmo tempo, o legislador, o administrador, o juiz e a própria 
sociedade a concretizar princípios e programas, explícita ou implicitamente 
contidos no texto constitucional, para a efetiva legitimação de aspirações 
resultantes de projetos sociais ideológicos. Eles são a cristalização e a efetiva 
concretização de uma verdadeira realização do Estado. 
 

Portanto, a construção normativa de um direito de segurança pública para 

constitucionalização das políticas de segurança pública através dos pressupostos do 

                                                             
134 FILOCRE, Lincoln D´Aquino. Direito de Segurança Pública: Limites Jurídicos para Políticas de 
Segurança pública. São Paulo: Almedina, 2010, p.63. 
135 RIZZO JR, Ovídio. Controle Social Efetivo de Políticas Públicas. São Paulo: Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo. Tese de Doutorado, 2009, p.103. 
136 Idem, p.86. 
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estado democrático-constitucional propostos na premissa de Peter Haberle, na qual a 

dignidade humana deve de papel transcendente e fundamental neste Estado 

Constitucional. 

Ou seja, a política pública é a tradução fática e realizadora das prioridades e 

decisões desse Estado. Portanto, as escolhas racionais prioritárias irão perpassar essa 

discussão, inclusive uma face rejeitada pelos juristas que diz respeito ao custeio desses 

direitos. 

Essa noção de efetividade dos direitos fundamentais previsto 

constitucionalmente de forma infinita, sem a devida racionalização aritmética, deve-se 

atentar a noção básica de economia que os recursos são finitos, portanto o atendimento 

de todas as reivindicações e pleitos levaria evidentemente a inviabilização completa da 

realização dessas políticas públicas. 

NABAIS afirma que “falar de deveres e dos custos dos direitos é uma face 

oculta do estatuto constitucional do indivíduo” 137, todavia não para colocar em 

igualdade ou a frente dos direitos, mas necessário para o amplo significado do conteúdo 

da constituição. 

O art. 144 da Constituição traz a expressão que a “segurança pública é 

responsabilidade de todos”, e remete ao intérprete atribuição para delimitar qual o 

conteúdo jurídico da expressão “responsabilidade”, se isto seria um dever fundamental 

do cidadão ou apenas uma recomendação moral sem natureza jurídica de dever em 

sentido estrito. 

A palavra responsabilidade etimologicamente origina-se do latim respondere 

que significa “responder, prometer em troca”, uma segunda explicação, remete a 

“resposta hábil aos estímulos do universo(responso + hábil+ idade)”138. 

Quando investigada as diferenças entre dever e responsabilidade é possível 

perceber que esta, segundo a redação dada pelo constituinte originário está ligada ao 

conteúdo político da cidadania ativa, na qual os indivíduos são corresponsáveis pela 

efetividade do direito a segurança pública.  

Contudo, não há caráter de dever fundamental constitucional no caput do art. 

144. Afinal, ao partirmos das concepções de CANOTILHO e CASALTA NABAIS a 

respeito. A primeira critica a errônea noção da correspectividade entre direitos e 

                                                             
137 NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direito fundamentais: os deveres e os custos dos direitos. 
Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15184-15185-1-PB.pdf>. 
Acesso em: 10.12.2013.  
138 Disponível em: < http://www.significados.com.br/responsabilidade/>. Acesso em: 11.10.2013. 
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deveres, ou seja, não há, necessariamente, relação entre um direito fundamental e um 

dever correspondente a este direito139.  

Já NABAIS afirma que apenas o legislador constituinte pode cria deveres 

fundamentais, todavia para sua efetiva aplicabilidade é necessário que o legislador 

ordinário sistematize a aplicação desses direitos, pois possuem força jurídica 

constitucional e apesar de não serem normas programáticas não são auto-aplicáveis140. 

Em ambos juristas, há concepção de que os deveres fundamentais restringem-se aqueles 

previstos na norma constitucional, os deveres legais, porventura, posteriormente, 

criados pelo legislador não poderão extrapolar a Constituição. 

Portanto, “responsabilidade de todos”, esta expressão utilizada pelo 

Constituição de 1988 não tem caráter de dever fundamental no moldes previstos por 

CANOTILHO e NABAIS. Este, entretanto, afirma que ao lado dos “custos” e “deveres” 

estão as responsabilidades, pois são “a face oculta da liberdade e dos direitos” 141, e 

também “não são bem-vinda ao discurso social e político nem à retórica jurídica”. 

É esta responsabilização dos indivíduos pela segurança da vida em 

comunidade, isto se traduz em responsabilidade coletiva. Dada imprescindibilidade dos 

cidadãos na manutenção da coesão social repelindo ameaças e prevenindo perigos. A 

segurança pública é realizável constitucionalmente da dimensão da coletividade. 

Nesse contexto, é preciso recusar um liberalismo extremista que esquece a 

dimensão fraternidade e comunidade, bem como combater a visão comunitarista 

autoritária presente nos governos ditatoriais e autoritários. No Brasil, a “educação moral 

e cívica”142 promovida pelos governos militares gerou um comunitarismo distorcido no 

qual a cidadania estava amputada diante da inexistência da efetividade de direitos e 

garantias fundamentais. 

É evidente que em sentido amplo há um dever estatal de tutela quanto a 

segurança pública e visa justamente, como é da natureza desses deveres, “proteger 

                                                             
139 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 5ª ed. Coimbra: Almedina, 1992, p.680. 
140 NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos 
direitos. P.01. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15184-15185-1-
PB.pdf>. Acesso em: 10.12.2013. 
141 NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos direitos 
p.07-10. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15184-15185-1-
PB.pdf>. Acesso em: 10.12.2013. 
142 Segundo Marques, excluindo-se os exageros “a Disciplina desempenhava importante papel na 
formação  da juventude,  conscientizando-a  de  seus  compromissos  e  deveres  morais,  sociais, éticos e 
cívicos; tentava moldar-lhe o caráter.” (LIMA, Francisco Gerson Marques. Dos Deveres 
Constitucionais: o cidadão responsável In BONAVIDES, Paulo(org). Constituição e democracia: 
estudos em homenagem ao Prof. J. J. Gomes Canotilho. São Paulo: Malheiros/Faculdade Christus, 2006, 
p.140-187. 
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ativamente o direito fundamental contra ameaças de violação provenientes, sobretudo, 

de particulares.”143 

Portanto, a expressão do caput do art.144 da Constituição Federal 

responsabiliza os cidadãos aos demais, na há decorrência fática é a colaboração com os 

órgãos policiais através do fornecimento de informações, denúncias, dados e imagens, 

isto é, a voluntariedade baseada no estatuto constitucional de cidadania que faculta o 

acesso da polícia a informações não-protegidas pelo sigilo constitucional. 

Essa cumplicidade cidadã envolve pessoas físicas e jurídicas, pessoas comuns e 

empresas. Não trata-se de criar mecanismos de vigilância e monitoramento a partir da 

violação da vida privada e da intimidade. Pois é primordial o respeito à esfera individual 

das pessoas onde guardam-se segredos, lembranças e memórias esquecidas.  

A interpretação constitucional mais adequada para devida co-participação de 

todos no êxito da política de segurança pública exclui a necessidade de exigir dos 

cidadãos responsabilidades onerosas demais, bem como afastar a concepção de uma 

“sociedade de pessoas virtuosas”144, dotadas de civismo e moral elevada disposta a 

sacrificar seus direitos. 

Afinal, “resistir à injustiça é um dever do indivíduo para consigo mesmo, 

porque é um preceito da existência moral; é um dever para com a sociedade”145, e só 

poderá ser exitosa quando fora assumida de forma geral pelo indivíduos. Essa dimensão 

esquecida é relevante para um conceito de democratização das políticas de segurança 

pública que imponha ao cidadão uma cota de obrigações pelo êxito dos programas e 

ações governamentais nessa área. 

A segunda face que nos propusemos a discutir é a dos custos do direito de 

segurança pública, uma compreensão vital para viabilização das políticas de segurança 

pública. 

                                                             
143 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 2.ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.113. 
144 Segundo “A Fábula das Abelhas (Vício privados, benefícios públicos)” de Bernard Mandeville 
publicada inicialmente em 1705, onde através de um poema irreverente e paradoxal representa a colméia 
da fábula como a miniatura da sociedade inglesa. As abelhas viviam felizes e próspera em sua colméia até 
o surgimento de abelhas moralistas e virtuosas desejosas de acabar com os vícios privados, nessa luta 
convenceram a Rainha para que fosse decretada a virtude. Daí a sociedade começou a ruir. Não havia 
trabalho para advogados, médicos, policiais e começou uma recessão econômica. As abelhas se reuniram 
e pediram o restabelecimento dos vícios. Vícios privados, benefícios públicos. O paradoxo mandevilliano 
vincula o vício ao progresso da civilização, trata-se de insumo indispensável para o avanço econômico e 
social da sociedade. (Disponível em: <http://pt.braudel.org.br/publicacoes/braudel-
papers/downloads/portugues/bp05_pt.pdf>. Acesso em 25. março. 2014) 
145 IHERING, Rudolf Von.  A Luta pelo Direito. São Paulo: Acadêmica, 1993, p. 28 e 29. 
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HOLMES e SUNSTEIN na necessidade compreensão do direito acerca dos 

custos dos direitos. Partem da premissa da ausência de diferença entre direito positivos 

e negativos, pois ambos exigiriam do Estado uma atitude comissiva de natureza 

orçamentária e como conseqüência a sociedade sempre seria onerada por esses 

direitos146. 

A Teoria de Custos aplicada ao Direito importa categorias da economia a fim 

de explicar a dinâmica jurídica, vinculam a efetivação de Direito Fundamentais ao 

binômio custo-benefício. É concebida a partir dos ideais econômicos neoliberais na 

década de 1990 e segundo Galdino147 defende que a racionalidade econômica deve ser o 

argumento preponderante para utilização da proporcionalidade e razoabilidade na busca 

do equilíbrio das contas públicas e alcance da justiça social. 

Essa análise economicista dos direitos fundamentais inviabiliza completamente 

o programa constitucional concebido na Constituição de 1988. Anula-se quaisquer 

possibilidades de um direito compromissário, afinal “a lógica da eficiência inadmite 

projetos finalísticos como políticas públicas para concretização de justiça social”148, a 

Constituição torna-se um mero cálculo orçamentário para sua viabilização. 

Concomitante a isto, o princípio da eficiência é parido na Reforma Gerencial 

do Estado através da Emenda Constitucional nº 19/1998. Esta inserção da eficiência 

procurar vincular eficiência estatal a efetividade dos direito fundamentais, segundo 

Miranda Coutinho, uma completa virada epistemológico entre meios e fins, pois “não é 

admissível, em hipótese alguma, sinonimizar efetividade com eficiência, aquela reclama 

uma análise de fins; esta, a eficiência, desde a base neoliberal, responde aos meios”149. 

Na visão de ROSA e MARCELLINO JUNIOR, a cooptação dos legalistas com 

a inserção da EC nº 19/1998 pelos economicistas, daí surge o discurso político agora 

                                                             
146 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. El costo de los derechos. Por qué la libertad depende de 
los impuestos. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2011, p. 55-71. 
147 GALDINO, Flavio. Introdução a Teoria dos Custos dos Direitos: Direitos não nascem em 
árvores. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p.186-239. 
148 ROSA, Alexandre Morais; MARCELINO JR, Julio Cesar. Os Direitos Fundamentais na 
Perspectiva de Custos e o seu rebaixamento à categoria de Direito Patrimoniais: Uma Leitura 
Crítica. IN Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito 
Constitucional. Curitiba, 2009, n. 1, Ago-Dez. p. 7-23. 
149 MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson de. Efetividade do Processo Penal e Golpe de Cena: Um 
problema às reformas processuais. In: JURISPOIESIS – Revista Jurídica dos Cursos de Direito da 
Universidade Estácio de Sá. Rio de Janeiro, ano 4, n. 5,p. 31-36, 2002, p. 34 
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com bases jurídico-constitucionais da “máquina pública eficiente” e esta como panacéia 

para os males do Estado e da nação brasileira150. 

Uma das justificativas utilizadas pelos estados da federação brasileira é a 

ausência de recursos específicos oriundos da União para investimento em segurança 

pública como ocorre nas áreas de saúde e educação. O diminuto papel finalístico dado a 

União na Constituição de 1988 em matéria de sistema policial obriga os estado 

federados assumirem este papel, todavia diante assimetria na arrecadação e divisão dos 

impostos(União, Estados e Municípios) esta discussão provoca outros desdobramentos 

que serão discutidos nos capítulos posteriores. 

É importante pontuar que um aparato de segurança pública demanda 

investimento em grandes proporções orçamentárias, partindo-se apenas do básico: 

contratação e formação de policiais; compra de viaturas; armamentos; softwares de 

inteligência policial e georreferenciamento; adicionado ao custeio cotidiano dessa 

estrutura trata-se de um relevante impacto financeiro. 

Esta busca de efetivação do direito de segurança pública no Brasil tem um 

custo, isto é fato. Todavia, vincular sua efetivação a disponibilidade orçamentária seria 

inviabilizar por vias não-jurídicas o conteúdo da constituição. Tratar-se-ia de 

transformar as normas constitucionais apenas em sustentáculo de natureza legal, 

formalista e estreita do orçamento “possível”.  

Todavia, STRECK151 afirma que o modelo de Estado eficiente é incompatível 

com o plus normativo da Constituição de 1988, pois o projeto constitucional procurar 

equacionar desigualdades sociais e regionais, bem como reparar problemas históricos, 

especificamente quanto as direitos fundamentais que exigem prestação ativa do Estado. 

É ingenuidade intelectual não compreender a importância do orçamento e dos 

custos associados à efetivação de direitos fundamentais, todavia é fraude à constituição 

interpretar as escolhas orçamentárias e aritméticas  sem perceber a natureza políticas 

dessas escolhas.  

Ou seja, a construção da Lei Orçamentária Anual, da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e dos Planos Plurianuais, são precedidos pela discussão político-

constitucional, nela os debates cerram-se mais em concepções e modelos de Estado do 

                                                             
150 ROSA, Alexandre Morais; MARCELINO JR, Julio Cesar. Os Direitos Fundamentais na 
Perspectiva de Custos e o seu rebaixamento à categoria de Direito Patrimoniais: Uma Leitura 
Crítica. IN Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito 
Constitucional. Curitiba, 2009, n. 1, Ago-Dez. p. 7-23.  
151 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p.84-92. 
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que em números e equações matemáticas. Sim, os números expressam na verdade 

escolhas políticas prévias e não são atores políticos nesse processo de discussão. 

Neste capítulo foram apresentadas de forma multifacetada as perspectivas 

envolvidas no percurso para busca de efetivação do Direito à Segurança Pública. Desde 

a necessidade de um conceito formatado a fim de oferecer a maximização das 

liberdades individuais básicas. 

Nesse contexto, isto é impossível sem uma cultura democrática com fortes 

vínculos constitucionais, aliado a uma concepção de direito fundamental à segurança 

pública na perspectiva de um direito híbrido, mas com caracteres mais fortes associado 

aos direitos coletivos, e por isto, realizáveis apenas por meio da solidificação da 

fraternidade e solidariedade humana. 

Concomitante, a esta discussão há o Direito de Segurança Pública base teórica 

jurídica para construção das políticas de segurança pública, estas não podem ser 

reduzidas a discussão economicista das possibilidades matemáticas do orçamento 

público, isto é, visto apenas como custos a serem aritmeticamente equacionados. A fim 

de combater esta fraude a Constituição é necessário reafirmar a fundamentalidade do 

direito à segurança pública, bem como considerar o projeto constitucional de 1988 ainda 

inconcluso, portanto carente de efetividade. 
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4. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

4.1 DIREITO À SEGURANÇA PÚBLICA E LIMITAÇÕES MILITARISTAS 

PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

O texto constitucional construído em 1988 possui algumas limitações de 

natureza jurídica vinculadas ao militarismo, sobretudo, relacionadas à formatação e 

estrutura dos órgãos de segurança pública, especificamente as polícias militares. Esses 

limites dogmáticos necessitam de reflexão da literatura jurídica e uma leitura crítica 

sobre os influxos constitucionais afetos ao Direito à Segurança Pública. 

Identificam-se cinco limitações bem delineadas e explícitas na Constituição 

de 1988, serão discutidas cada uma delas e os contornos dogmático-constitucionais 

específicos, a saber: a) hierarquia e disciplina militar das Polícias Militares; b) as 

Polícias Militares são consideradas forças auxiliares e reservas do Exército; c) vedação 

quanto à filiação partidária e condições específicas para elegibilidade; d) proibição de 

sindicalização e greves dos militares estaduais; e) estrutura e caráter militarizado quanto 

a patentes, prerrogativas, direitos e deveres. 

Outras três limitações poderiam ser elencadas, isto é, a aplicação do Código 

Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar aos crimes militares cometidos 

pelos policiais militares, a presença de um Processo Administrativo Disciplinar militar, 

bem como a restrição de utilização do Habeas Corpus152 quando objeto do seu pedido 

forem às punições disciplinares militares. Todavia, tratam-se de limites secundários, 

pois são decorrentes do limite primário da hierarquia e disciplina militares. 

Ao partir-se da perspectiva de PIETRO BARCELONA153 sobre a formação 

do jurista e sua formação cultural, a partir da qual as tentativas de autocompreensão e 

superação da história constitucional devem ser obtidas pelo desenvolvimento do estudo 

da gênese histórica das categorias jurídicas e dos esquemas culturais dominantes. 

Portanto, é necessário “reconducir las abstractas categorias dogmáticas, las 

                                                             
152 O STF decidiu no Recurso em Habeas Corpus nº 88.543 de 2007 que as punições disciplinares forem 
flagrantemente arbitrárias será possível a utilização do Habeas Corpus, isto é, será possível a discussão 
dos pressupostos de “legalidade da imposição de punição constritiva da liberdade em procedimento 
administrativo castrense”. IN A Constituição e o Supremo. 4. Ed. Brasília: Secretaria de Documentação 
do Supremo Tribunal Federal, 2011, p.1616. 
153 PIETRO BARCELONA, Et all. La formacion del jurista, Capitalismo monopolístico y cultura 
jurídica. Madrid: Cuadernos Civitas, 1977, p.10.  
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concepciones de la ciência juríidica, a aquelas rellaciones histórico-materiales que las 

han originado”154. 

As limitações militaristas a seguir estão localizadas nas categorias 

dogmáticas, a primeira delas será quanto à estrutura das polícias militares, terão 

hierarquia e disciplinar militar, portando uma formação nos moldes do pensamento 

militarista clássico vinculado as Forças Armadas, especificamente ao Exército. Trata-se, 

de um paradoxo constitucional, apesar de possuírem atribuições notadamente civis, isto 

é, segurança interna, preservação da ordem pública, proteção das populações, redução 

da criminalidade através de ações de natureza ostensiva e preventiva, contudo, 

organizam-se e desenvolvem-se a partir de paradigmas militares. 

Segundo HUNTINGTON155, em sua leitura, auto-intitulada, realista e 

conservadora da mentalidade militar, esta “enfatiza a imutabilidade, a irracionalidade, a 

fraqueza e a maldade da natureza humana”156, também relata a preponderância da 

sociedade sobre o indivíduo. Finalmente, entende que “a ética militar é pessimista, 

coletivista, historicamente influenciada, orientada para o poder, nacionalista, militarista, 

pacifista e instrumentalista em sua visão da profissão militar”157. 

Portanto, esta é uma leitura liberal de um exército profissional, afinal o 

surgimento de exércitos profissionais entre os séculos XVI a XVIII na Europa, coincide 

não de forma gratuita, com a formação do dogma da tripartição dos poderes, da 

soberania nacional, isto é, com a superação do antigo regime e a ascensão do 

liberalismo burguês revolucionário158. 

Segundo ENTERRÍA159, para consolidar a vitória do novo regime foram 

necessário duas ajudas fundamentais: a formação de uma administração pública 

profissional de sentido moderno e a construção de Forças Armadas para controlar 

fronteiras, realizar a segurança interna e controlar distúrbios internos de forças do 

Antigo Regime. 

                                                             
154 PIETRO BARCELONA, Et all. La formacion del jurista, Capitalismo monopolístico y cultura 
jurídica, Cuadernos Civitas, Madrid, 1977, p.10. 
155 HUNTINGTON, Samuel P. O Soldado e o Estado: Teoria e Política das Relações entre Civis e 
Militares. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1996, p.96-97. 
156 Idem, p. 97. 
157 Ibidem, p. 97. 
158 LLOP, Javier Barcelona. Profesionalismo, Militarismo e Ideologia Militar. IN Revista de Estudio 
Politicos Nueva Epoca, num.51, Maio-Junho, 1986, p.137 
159 ENTERRÍA, Eduardo García. Revolución francesa y Administración contemporânea. Madrid: 
Editorial Taurus, 1981, p. 164-168. 
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Todavia, estas explicações ainda são insuficientes para compreender a 

complexa existência de polícias militares em um Estado Democrático-Constitucional, 

pois o modelo policial brasileiro tem raízes no modelo de polícia francês do qual 

Portugal buscou o seu modelo. 

O modelo francês tem duas polícias, uma de natureza militar e outra civil. A 

polícia de status militar francesa, a Gendarmerie Nationale, surgiu da antiga Polícia do 

Exército Francês, conhecida como a Maréchaussée (Marechais-de-Arma), entretanto a 

Gendarmerie só é efetivamente criada em 1871 após a Revolução Francesa160. Isto 

deve-se ao fato da Maréchaussée “ter sido a força policial encarregada de trazer os 

criminosos às mãos da Justiça Real, ela era um símbolo que os revolucionários haviam 

acabado de eliminar, a Monarquia Francesa”161. 

Portanto, é um equívoco a conclusão de que as Polícias Militares enquanto 

modelo policial surgiu durante a ditadura militar. Os governos militares a partir dos 

Decreto-Lei nº 317 de 1967 que  reorganizou as Polícias e criou a Inspetoria-Geral das 

Polícia Militares vinculada ao Exército e comandada por um General de Brigada 

adensou um processo militarização. 

 Mas com o Decreto-Lei nº 667162 de 1969 que impediu os Estados de terem 

outra instituição policial fardada a não ser a Polícia Militar, esta mudança ocorreu de 

forma autoritária, inclusive porque retirou dos estados federados de auto-gerir as suas 

estruturas policiais de maneira mais ampla. A ideologia autoritária foi incorporada 

através da linguagem jurídica – a lei – de maneira a institucionalizar e vincular atividade 

de segurança pública e atividade militar. 

Essa limitação militarista a organização policial traz consigo essa carga 

histórica e política. Fazer uma leitura normativista da dogmática constitucional, ou 

apenas, deter-se no estudo da semântica dos termos “hierarquia e disciplina militar” é 

um reducionismo dessas categorias jurídicas atribuídas a esses órgãos. 

                                                             
160 FERREIRA, Roberto Cesar Medeiros; REIS, Thiago de Souza. O Sistema Francês e a sua relação 
com a Segurança Pública no Brasil. Anais do XV Encontro Regional de História da ANPUH-Rio, 2012, 
p.05-06. 
161 FERREIRA, Roberto Cesar Medeiros; REIS, Thiago de Souza. O Sistema Francês e a sua relação 
com a Segurança Pública no Brasil. Anais do XV Encontro Regional de História da ANPUH-Rio, 2012, 
p.03-04. 
162 Na prática este Decreto-Lei buscava incorporar as Guardas Civis que existiam em 16 estados da 
federação. Estas seguiam nos moldes gerais o modelo anglo-saxão(ou londrino) de policía, isto é, polícia 
civil fardada e com hierarquização mínima, mas de carreira única. Os militares desejavam obter controle 
das polícias estaduais de todo país através do controle do Exército, desde a formação e treinamento até o 
planejamento operacional, coleta de informações e políticas de Segurança Pública. 
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Uma segunda limitação severa está no art. 142, inciso IV, §5º da 

Constituição Federal, as polícias militares constituem forças auxiliares e reserva do 

Exército. Essa construção textual jurídica provoca intensos debates na Ciência Política e 

de forma tímida e secundária no Direito, e inexistente no Direito Constitucional. 

 Primeiramente, infere-se da semântica constitucional, a seguinte orientação, 

esses órgãos apesar de comandados nos Estados pelos respectivos governadores 

permanecem vinculados ao Exército, subjacente a isto devem a este obediência. Então, a 

doutrina, treinamento, formação e informações produzidas no âmbito destas instituições 

serão compartilhadas e acessadas pelo Exército163. 

Não trata-se apenas de um mandamento constitucional para eventuais 

situações de guerra ou distúrbios internos severos. Decorrência disto é uma vasta 

produção normativa anterior e posterior a Constituição de 1988 tratando dessa relação 

entre Polícias Militares e Exército. 

 O Decreto nº 667 de 1967164 não foi revogado, e nunca foi objeto de 

discussão jurídica acerca de sua recepção pela Constituição Federal. Isto é, aqueles 

parâmetros de policiamento vinculados ao controle do Exército são presumidos como 

constitucionais e supostamente amoldam-se a ordem democrática.  

Legalmente, o Exército exerce o controle e coordenação das Polícias 

Militares através de três órgãos: Estado-Maior do Exército; Comandos Militares e 

Regiões Militares, segundo o referido decreto-lei. Em 1983, com o Decreto-Lei nº 2010, 

o art. 4º é alterado e a nova redação, expressamente diz:  

As Polícias Militares, integradas nas atividades de segurança pública dos 
Estados e Territórios e do Distrito Federal, (...), ficam sujeitas à vinculação, 
orientação, planejamento e controle operacional do órgão responsável pela 
Segurança Pública, sem prejuízo da subordinação administrativa ao 
respectivo Governador. 
 

Então, vincularam-se as Polícias ao trinômio – orientação, planejamento e 

controle operacional – as Secretarias de Segurança Pública e os Governadores de 

Estado, sem, contudo, retirar do Exército, afinal a Constituição em 1988, em sua 

sistemática normativa, coloca as Polícias Militares como forças auxiliares do 

Exército165, portanto submetida ao comando militar, mas também subordinada aos 

                                                             
163 ZAVERUCHA, Jorge. Frágil Democracia: Collor, Itamar, FHC e Os Militares (1990-1998). 1. ed. 
Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 2000, p.38-56. 
164 Reorganizava as Polícias Militares no sentido de vinculá-las juridicamente e operacionalmente ao 
Exército. Tratava-se de uma ordenação jurídica a partir dos moldes autoritário do Ato Institucional nº 5. 
165 Art. 144, inciso IV, §5 da Constituição Federal. 
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Governadores de Estado166, e consequentemente aos respectivos Secretários de 

Segurança Pública. 

Trata-se de uma situação jurídica paradoxal na Constituição, um duplo 

controle de entes federados distintos, União e Estado, o primeiro através do Exército e o 

segundo através dos Governadores, apesar aparentemente haver um conflito de 

interesses federativos, a justificativa mais recorrente é que a vinculação ao Exército é 

apenas de maneira subsidiária. Explicação que não prospera diante da expressa 

disposição constitucional167 que dá competência a União para legislar sobre as normas 

gerais de organização, efetivos e material bélico168 das Polícias Militares. 

Além disto, concernente às regras legais de organização, o Decreto nº 

88.777 de 1983 (também recebe a nomenclatura de R-200) recepcionado169 na ordem 

constitucional de 1988, dispõe sobre estrutura, organização, cargos, funções, hierarquia, 

ensino, instrução, emprego operacional, além do papel fundamental desempenhado 

anteriormente pela Inspetoria-Geral das Polícias Militares, atualmente vinculado ao 

COTER(Comando de Operações Terrestres) e exercido hierarquicamente pelo seu  3º 

Subchefe. 

Portanto, nesse panorama jurídico-constitucional, a margem de liberdade 

administrativa destinada aos Estados é reduzida. Devido aos limites constitucionais 

sistematizados e regulamentados através de ampla produção legislativa federal, 

geralmente anterior a Constituição de 1988.   

Historicamente, este desenho normativo, de ampla influência e controle das 

Forças Armadas sobre as Polícias, dá-se em regimes autoritários. Afinal a missão 

constitucional das três forças volta-se a questões internas apenas de forma subsidiária. 

Ou seja, em períodos de paz e harmonia social o Exército é apenas força auxiliar das 

polícias170.  

                                                             
166 Art.144, inciso IV, §6º da Constituição Federal. 
167 Art. 22, inciso XXI da Constituição Federal. 
168 Esta tarefa é realizada pelo Exército através do SIGMA (Sistema de Gerenciamento Militar de Armas), 
previsão do Decreto nº 5.123 de 2004 que regulamenta parte da Lei nº 10.826 de 2003 (Estatuto do 
Desarmamento), isto é, todo material bélico das Polícias Militares é registrado neste sistema, inclusive as 
novas compras só podem ser realizadas após autorização pelos Comandos Militares das respectivas 
regiões. Enquanto as Polícias Civis, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal registram suas armas no 
SINARM (Sistema Nacional de Armas) controlado e gerido pela PF. 
169 Recepção é um fenômeno jurídico ocorrido quando a norma infraconstitucional é entendida como 
compatível com o novo texto constitucional. Liga-se ao princípio da segurança jurídica e é uma medida 
de economia legislativa. 
170 ZAVERUCHA, Jorge. Frágil Democracia: Collor, Itamar, FHC e Os Militares (1990-1998). 1. Ed. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p.38-39. 
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Inclusive, no Brasil, a criação do DOI-CODI171, este coordenava o 

planejamento e a execução das medidas de defesa interna, uma conjunção de Exército, 

Marinha, Aeronáutica, do SNI(Serviço Nacional de Informações), Polícia Federal e as 

Secretarias de Segurança Pública(Polícia Civil e Polícia Militar). O DOI era um órgão 

operacional destinado a cumprir as ações planejadas pelo CODI. Como indica um 

trecho de relatório oficial colhido pela Comissão Nacional da Verdade: 

Em alguns Estados o DOI conta com o apoio da Polícia Militar e da Polícia 
Civil, o que permite economizar os meios do Exército. (...) Essa composição 
mista tem apresentado muitas vantagens, pois reuniu-se a disciplina, o 
método, o planejamento e a mentalidade existentes nas Forças Armadas à 
experiência da Polícia Militar no combate ao marginal comum e a técnica da 
Polícia Civil e da Polícia Federal na investigação e no interrogatório.172 
 

Esta institucionalização da relação entre instituições policiais e instituições 

militares ao realizar atividades de segurança pública teve respaldo político e jurídico. 

No campo jurídico, houve um ato administrativo com repercussões jurídicas, a edição 

da Diretriz Presidencial de Segurança Interna em 1970. Este ato presidencial permitiu e 

provocou a criação e manutenção do CODI. 

Historicamente, na América Latina os vínculos entre Exército e as Polícias 

estreitaram com as ditaduras militares no século XX, e apesar das novas Constituições 

Democráticas nas últimas décadas não foi possível separar de forma definitiva as 

missões constitucionais de defesa externa e segurança interna na dogmática 

constitucional latino-americana173. 

Constatação reiterada ao afirmar: 

Um elemento comum na maioria dos países da região é que ocasionalmente 
as funções se superpõem e falta uma diferenciação mais clara das forças 
policiais e das militares que tradicionalmente realizam tarefas de segurança 
pública. Essa falta de clareza fez com que as polícias operassem com base em 
doutrinas militares que tem influenciado seu comportamento frente a 
cidadania e levado a numerosas violações de direitos humanos em razão da 
natureza das funções militares e um treinamento que os prepare para a 
interação com a comunidade.174 

                                                             
171 Destacamento de Operações de Informações – DOI e Centro de Operações de Defesa Interna-CODI 
172 FONTELES, Claudio. O estado ditatorial militar – Parte II: Supremacia da segurança interna.  
Disponível em: 
<http://www.cnv.gov.br/images/pdf/publicacoes/claudio/II_supremacia_segurana_interna_VE.pdf> . 
Acesso em:  08. jan.2014. 
173 AMBOS, Kai; COLOMER, Juan-Luiz Gómez; VOGLER, Richard. La Policía en Los Estados de 
Derecho Latinoamericanos: Un proyecto internacional de investigación. Instituto Max-Planck para 
Derecho Penal Extranjero e Internacional/Ediciones Jurídicas Gustavo Ibanez: Medellín, 2003, p.581-
583. 
174 “Un elemento común en la mayoría de los países de la región es que en ocasiones las funciones se 
superponen y falta una diferenciación más clara entre las fuerzas policiales y las militares que 
tradicionalmente han realizado tareas de seguridad pública. Esa falta de claridad ha hecho que las policías 
hayan operado con base en doctrinas militares que han impactado su comportamiento frente a la 
ciudadanía y llevado a numerosas violaciones de derechos humanos en razón de la naturaleza de las 
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Nos países latino-americanos em geral, essa vinculação não se dá através da 

Constituição, mas por normas infraconstitucionais o que possibilita reformas jurídicas 

com menores traumas e rupturas no sistema jurídico.  

Segundo COLOMBER175, “a influência das experiências autoritárias na 

conformação atual das polícias latinoamericanas é tão grande ao ponto de restabelecer-

se como um dos desafios mais importantes do processo de transição democrática.” Esta 

não é uma discussão não apenas brasileira, mas latino-americana, buscar conformar os 

modelos de polícias aos moldes democráticos, inclusive, se necessário, com reformas 

constitucionais. 

Portanto, discutir a relação entre polícia e forças armadas na Constituição é 

construir conteúdo jurídico para o aperfeiçoamento da democracia. Sem dúvidas, 

interpretar os textos normativos, inclusive os textos constitucionais sem sacralidade, 

respeitando a rigidez necessária dos parâmetros constitucionais, mas compreendendo 

sua necessária e adequada mutabilidade. 

A terceira limitação da proibição da sindicalização e greve dos militares 

estaduais176. Portanto, essa proibição estende-se aos policiais militares e bombeiros 

militares. Além disso, o Código Penal Militar criminaliza condutas consideradas crimes 

contra a autoridade ou a disciplina militar. Neste contexto normativo há diversos artigos 

nos quais a greve poder ser tipificada como crime militar. 

As possibilidades das condutas de grevistas e manifestantes serem 

enquadradas são extensas, desde os crimes de motim, conspiração, omissão a lealdade 

militar até reunião ilícita177. Portanto, quaisquer manifestações, protestos ou greves não 

são admitidos pela ordem jurídica. 

Esse freio constitucional legítimo parte do pressuposto que aos militares é 

vedado o direito de greve devido à natureza sensível de sua atividade. As Forças 

                                                                                                                                                                                   
funciones militares y un entrenamiento que no las prepara para la interacción con la comunidad.” 
(ARIAS, Patricia; ROSADA-GRANADOS; SAÍN, Marcelo Fabián. Reformas policiales en América 
Latina: Principios y lineamentos progresistas. Programa de Cooperación en Seguridad Regional/ 
Observatório de Crimen Organizado en América Latina y el Caribe, con el auspicio de la Fundación Opne 
Society Institute: Bogotá, 2012, p.10.) 
175“[...], a la influencia de las experiencias autoritarias en la conformación actual de las policías 
latinoaméricanas es tan grande al punto de remarcarse como uno de los retos más importantes del proceso 
de transición democrática.” AMBOS, Kai; COLOMER, Juan-Luiz Gómez; VOGLER, Richard. La 
Policía en Los Estados de Derecho Latinoamericanos: Un proyecto internacional de investigación. 
Instituto Max-Planck para Derecho Penal Extranjero e Internacional/Ediciones Jurídicas Gustavo Ibanez: 
Medellín, 2003, p.01-14. 
176 Art. 142, §3º, inciso IV da Constituição de 1988. 
177 Respectivamente os artigos 149, 152, 151, 165 do Código Penal Militar. 
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Armadas e aos seus integrantes é negado o direito de manifestações política no concerne 

aos movimentos de reivindicação salarial ou melhores condições de trabalho. 

Uma das justificativas a esta restrição constitucional reside na idéia de que 

os homens integrantes de instituições armadas, se não estiverem submetidos à 

hierarquia e disciplina, tornam-se apenas um bando armado gerando insegurança178. 

Esta noção está ligada mais ao pensamento militar com sua idéia clássica de obediência 

e lealdade na lista de virtudes militares179. Nessa perspectiva a greve é um ato de 

insubordinação severa, pois subverte essas qualidades intrínsecas a organização 

estrutura e vida militar. 

Na direção oposta, há esforço hermenêutico defendendo o exercício do 

direito de greve das Polícias Militares. “A busca por melhores salários e condições de 

trabalho não implica ato de insubordinação, mas de recomposição da dignidade que 

deve haver no exercício de qualquer atividade remunerada”180. Portanto, estaria situada 

dentro dos parâmetros constitucionais vinculados a dignidade da pessoa humana. 

Correia181 ainda afirma que as funções de Polícia e Forças Armadas estão 

delimitadas pela Constituição, e somente a estas estaria negado o direito fundamental 

social de greves182. Trata-se de demasiado contorcionismo jurídico para chegar-se a esta 

conclusão, pois o texto constitucional coloca as Polícias Militares como forças 

auxiliares e ainda equipara-os com o mesmo estatuto jurídico de deveres e obrigações os 

militares estaduais.  

Dada a complexidade do tema, a negativa do direito de greve não encerra a 

discussão, pelo contrário é gerador de problemas, pois toma contornos fáticos, ao se 

constatar as inúmeras deficiências estruturais e remuneratórias das Policiais Militares na 

maioria dos estados da federação. Ou seja, há necessidade de uma contrapartida social, a 

fim de justificar ética e constitucional esta proibição. Pois há hiato entre o poder 

conferido pelo Estado aos policiais e as suas respectivas remunerações. Sob pena de 

reiteradas greves de policiais militares como as ocorridas desde 1997 impondo 

imbricadas soluções constitucionais, as Leis de Anistia destinadas ao militares grevistas. 

                                                             
178 VELOSO, Carlos. A Greve de Policiais Militares. Folha de São Paulo, 13 de fevereiro de 2012, 
Caderno Opinião.  
179 HUNTINGTON, Samuel P. O Soldado e o Estado: Teoria e Política das Relações entre Civis e 
Militares. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1996, p.91-92. 
180 CORREIA, Marcus Orione Gonçalves.  A viabilidade constitucional da greve. Folha de São Paulo, 
15 de novembro de 2008. 
181 Idem, sem página 
182 A Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho não faz restrições a possibilidade do país 
prever o direito de greve da Polícia e das Forças Armadas. 
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A quarta restrição militarista na Constituição é a proibição de filiação 

partidária, bem como os requisitos diferenciados para elegibilidade e capacidade 

eleitoral passiva dos policiais militares. Essa limitação é decorrente das exigências da 

investidura militar, pois “impede que policiais acumulem mandatos eletivos à carreira 

ativa de segurança pública, num cenário em que se franqueia barganhar ações policiais 

dentro de uma ética política diversa da convencional”183. 

Essa noção dualista e maniqueísta, entre tecnocratas - bons, neutros e 

refinados tecnicamente -, e, do outro lado, políticos – maus, parciais, despreparados -, 

parte do equívoco ao não perceber que a construção das ações e políticas de segurança 

pública nascem a partir das decisões políticas. Inclusive, estas escolhas têm natureza 

substancialmente política, não apenas técnicas. Todavia, é exatamente a obediência aos 

parâmetros constitucionais do direito de segurança pública que pautará essas ações. 

Portanto, a exclusão, em regra, dos policiais militares do campo da disputa 

política e partidária não blinda as polícias das influências do poder político, pois tais 

políticas de Estado são pautadas, legitimamente, na intenção de colher dividendos 

eleitorais. Segurança Pública é pauta de prioritárias nas discussões eleitoras e nas 

sondagens realizadas junto ao eleitorado. 

As regras mais restritivas no contexto das polícias militares as alijaram do 

poder de voto, mobilização, inclusão participativa no debate democrático, agremiação 

partidária. Trata-se de um limbo jurídico incompatível, ora cidadãos, em outro momento 

enquadram-se como cidadão de segunda classe.  

É paradoxal exigir direitos políticos básicos em uma democracia formal, 

votar e ser votado, isto para mais 400 mil policiais militares no país184. Votar é situação 

rara, em dia de eleição estão trabalhando, e ser candidato as exigências jurídico-

constitucionais são severas e restritivas.  

Restam-lhe três alternativas: afastamento definitivo da atividade militar, 

torna-se militar agregado deixando de ocupar vaga na escala hierárquica da corporação, 

ou inatividade quando aposenta-se com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

Candidatar-se, em regra, implica renunciar a carreira de policial militar.   

                                                             
183 SILVA JÚNIOR, Azor Lopes. Considerações acerca da (Des)Militarização da Atividade Policial. 
Disponível em: 
<http://www.feneme.org.br/index.php?mod=noticias&inc=mais_procurados&opt=interna&id=938&sub=
33>. Acesso em: 02.fevereiro.2014. 
184 Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ano 7, 2013, p.72-80. Disponível 
em:<http://www.forumseguranca.org.br/storage/download//anuario_2013.pdf>. Acesso em 01.03.2014. 
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Portando, participar do processo eleitoral na qualidade de candidato traz 

severas conseqüências ao policial militar, inclusive os Estatutos dos Militares, baseiam-

se no Estatuto do Militares das Forças Armadas, previsto na Lei nº 6880 de 1980, ao 

“situar na agregação, em geral, os enquadrados como desertores, os supervenientemente 

incapazes, os condenados a suspensão do exercício de posto, graduação ou função”. Ou 

seja, os afastamentos e licenças mesmo para tratamento de saúde do militar não são 

compreendidos. A legislação federal e estadual militar com amparo constitucional priva 

os policiais militares do processo democrático.  

No âmbito das Forças Armadas esta situação justifica-se dada premissa 

liberal de que “os militares devem ser meros agentes do poder do Estado, sujeitos ao 

governo civil”185.  Afinal, as atividades desempenhadas são exclusivamente militares e 

não podem envolver atividade político-partidária.   

 A quinta limitação militarista trata-se da conformação jurídico-

constitucional de patentes, prerrogativas, direitos e deveres impostos ao militares 

estaduais. A equiparação do art. 42, §1º e remete ao art. 142, inciso I da Constituição de 

1988, pois iguala militares das Forças Armadas e policiais militares sob os mesmos 

direito e deveres. 

As polícias militares são um simulacro das Forças Armadas tem uma 

natureza cambiante, uma constante “crise de identidade”186, uma organização militar da 

qual se é exigido agir como fosse uma policia civil tratando de policiamento urbano sem 

os seus paradigmas vinculados ao militarismo, isto é, guerra, inimigo, confronto 

armado. 

Os Estatutos das Polícias Militares e seus Regimes Disciplinares foram 

criados a partir dos modelos do Exército. Não houve adequação as realidades locais, 

estaduais, simplificação no número de patentes, flexibilização das exigências militares, 

o cotidianos dos policiais militares é mais hostil, perigoso e sem os benefícios e 

requintes dos militares federais, e isto provoca contradições. 

                                                             
185 CARVALHO, José Murilo. Forças Armadas e Política no Brasil. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2006, p.140. 
186 “Nós vivemos uma crise de identidade. Nós, policiais, nos olhamos no espelho e não enxergamos a 
nossa farda. Ainda vemos o fantasma verde-oliva ou o fantasma do bacharel em direito. Afinal, o que nós 
queremos ser?” Depoimento de um oficial reformado com 35 anos de serviços prestados à PMERJ.  
MUNIZ, Jaqueline. A Crise de Identidade das Polícias Militares Brasileiras:  Dilemas e Paradoxos 
da Formação Educacional. Security Security and Defense Studies Review, Vol. 1 Winter, 2001, p. 177 
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Interessante observar a existência de cerca 12 postos ou graduações nas 

Polícias Militares187 enquanto no Exército há cerca 18, todavia nunca houve esforços na 

redução dos graus hierárquicos. Uma situação peculiar, enquanto a reforma do Estado 

em curso nas últimas duas décadas incluiu com a Emenda nº 19 de 1998 o Princípio da 

Eficiência como um dos norteadores da atividade administrativa do Estado, as estruturas 

policiais militares permaneceram incólumes. 

Isto é, o “processo de horizontalização da estruturas hierárquicas”188 é 

condição básica para alcançar metas, resultados, melhorar a fluxo das comunicações, e 

colateralmente reduzir as disparidades salariais, as inúmeras divisões internas, os atritos 

entre categorias.  Todavia, estas reformas dependem da produção jurídica para sua 

realização, e no caso das PM`s  sofrem estas limitações criadas pelo Poder Constituinte 

Originário. 

Após discorrer sobre as cinco principais limitações militaristas é possível 

constatar os entraves provocados pela vinculação das Polícias Militares ao perfil 

ideológico, estrutura hierárquica e metodologia de trabalho a partir do Exército. É 

inegável o controle que a condição de militares estaduais proporciona aos Estados, isto 

é, aos Governadores, na prática possuem pequenos exércitos sob seu estreito comando.  

O controle secundário exercido pelo Exército agregou espaços de poder na 

estrutura constitucional. Apesar de influenciarem no treinamento, formação, na compra 

e utilização de material bélico destas corporações estaduais, o Exército vêem as forças 

militares estaduais de maneira estratégica no naco de poder destinado pela Constituição.  

Dado o desemprego estrutural presente nas Forças Armadas, envolver o 

Exército em ações de segurança pública é uma resposta política e administrativa a este 

problema. Todavia, apesar da previsão das Operações de Lei e Ordem189, atuar na 

segurança pública de maneira permanente não é estrategicamente interessante. Mas 

manter uma espécie de “poder moderador” ou “pode solucionador” sobre as questões 

ordem pública legitima a busca de investimentos, orçamento e protagonismo nos 

problemas de segurança e ordem pública. 

                                                             
187 Algumas Polícias Militares não tem posto de Cabo, outras não possuem o posto de 3º Sargento, mas 
são pequenas as variações. Em todas as PM`s não existe o posto de General ou figuras correlatas.  
188 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino. Contrato de Gestão e Modernização da Administração 
Pública Brasileira. IN Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado. Número 8, dezembro de 2006, 
jan/fev de 2007, Salvador-BA. 
189 Lei Complementar nº 97 de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 117 de 2004 e Lei 
Complementar nº 136 de 2010 (dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego 
das FA); e Decreto nº 3.897 de 2001 (fixa as diretrizes para o emprego das Forças Armadas na Garantia 
da Lei e da Ordem). 
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4.2  CONSTITUIÇÃO E GREVES DAS POLÍCIAS MILITARES 

Aos militares foi vedada a sindicalização e a greve190. Portanto, essa 

proibição estende-se aos policiais militares e bombeiros militares. Além disso, o Código 

Penal Militar criminaliza condutas consideradas crimes contra a autoridade ou a 

disciplina militar. Neste contexto normativo há diversos artigos nos quais a greve pode 

ser tipificada como crime militar. 

As possibilidades das condutas de grevistas e manifestantes serem 

enquadradas são extensas, desde os crimes de motim, conspiração, omissão a lealdade 

militar até reunião ilícita191. Portanto, quaisquer manifestações, protestos ou greves não 

são admitidos pela ordem jurídica. 

Apesar destes impeditivos, as greves nas polícias militares tornaram-se 

fenômenos sociais com consequências no mundo jurídico, pois apesar de proibidos pela 

Constituição foram tolerados pela práxis política e jurídica. O primeiro ciclo grevista 

ocorreu no primeiro semestre do ano 1997 e envolveu 14 estados da federação: Alagoas, 

Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul; e com grau de organização menor, São Paulo e 

Rio de Janeiro192. 

Neste contexto da década 90, uma década depois da redemocratização do 

país, um problema complexo surgia, isto é, policiais militares responsáveis pelo 

policiamento e segurança da população as quais a ordem constitucional proíbe 

sindicalização, greves ou protestos chocam-se exatamente a esta ordem a qual tem a 

atribuição como instituições coercitivas de protegê-la. Soma-se a isto um elemento vital, 

a subversão da hierarquia e da disciplina militar que continua provocando repercussões 

no modelo militar de instituição policial construído no país. 

Segundo Almeida, as greves em 1997 ocorreram através de quatro redes 

articuladas: a primeira, formada pelos policiais militares de Minas Gerais que iniciaram 

os protestos; a segunda, os policiais militares de Alagoas, Ceará, Pernambuco e Pará 

com confrontos armados e ameaças explicitas publicamente; a terceira, policiais 

militares da Paraíba, Bahia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul com acampamentos, 

                                                             
190 Art. 142, §3º, inciso IV da Constituição de 1988. 
191 Respectivamente os artigos 149, 152, 151, 165 do Código Penal Militar. 
192 ALMEIDA, Juniele Rabêlo. Tropas em Greve: Militarismo e Democratização no Ciclo de 
Protestos dos Policiais Militares Brasileiros.  Revista de História Saeculum, número 24, João Pessoa, 
jan/jun 2011, p.105-122. 
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negociações e atos simbólicos; a quarta, policiais militares do Rio Grande do Sul, Piauí, 

Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro com manifestações organizadas, mas não diretamente 

conectadas a essas rede anteriores de protestos193. 

As impossibilidades de compatibilizar os princípios da igualdade, da 

dignidade humana e o direito de participação conteúdos básicos do Estado 

constitucional no interior das organizações militares194, e por isto, hierarquizadas e 

rígidas seriam motivos provocadores da eclosão desses movimentos. 

Evidentemente, concomitante a isto, as precárias condições de trabalho, os 

baixos salários, ausência de proteção estatal nas situações de risco e conflito que geram 

(processos judiciais e administrativos) vulnerabilizam pessoalmente o policial. 

Ademais, “o maior grau de escolaridade dos praças, a organização dos policiais 

militares em clubes e associações, a politização e a presença feminina prepararam o 

ciclo nacional de protestos ocorrido em 1997”195. 

A partir de 2010 com duração até 2012, um novo ciclo de greves nas 

polícias militares inicia no estado do Rio Janeiro com a greve dos bombeiros militares 

que teve 400 deles “amotinados” no quartel de comando central da corporação, um ato 

simbólico não-violento com vasta cobertura midiática.  

No final do ano seguinte, em 29 dezembro de 2011, os policiais militares do 

Ceará iniciaram um greve que durou seis dias, encerrada em 03 de janeiro de 2012, nas 

negociações com governo, a maior parte das reivindicações ou a promessa de 

cumprimento delas foi obtida196. Coincidentemente, o manejo jurídico do Direito Penal 

Militar provocou no ano de 2012, o crescimento de 50% do número de Policiais 

                                                             
193 ALMEIDA, Juniele Rabêlo. Tropas em Greve: Militarismo e Democratização no Ciclo de 
Protestos dos Policiais Militares Brasileiros.  Revista de História Saeculum, número 24, João Pessoa, 
jan/jun 2011, p.105-122. 
194 ANDRADE, Vinicius Lúcio. Polícias Militares e Democracia: Uma análise jurídico-
constitucional. IN Reflexões sobre o Direito Contemporâneo. Recife: Nossa Livraria, 2013, p. 477-494. 
195 ALMEIDA, Juniele Rabêlo. Tropas em Greve: Militarismo e Democratização no Ciclo de 
Protestos dos Policiais Militares Brasileiros.  Revista de História Saeculum, número 24, João Pessoa, 
jan/jun 2011, p.105-122. 
196 O Policial Militar no Estado do Ceará percebia uma remuneração de R$1.600,00 (mil e seiscentos 
reais), pouco mais que dois salários mínimos (R$ 622,00), após a reunião ficou acertado o reajuste de 
56%, com a incorporação da gratificação de R$ 920 ao salário-base, além de anistia geral aos Policiais e 
Bombeiros que participaram das paralisações. Os Policiais conseguiram ainda a redução de jornada de 
trabalho de 46 horas para 40 horas semanais. (MELO, Murilo de Castro. Legitimidade das 
reivindicações sociais por parte dos policiais militares. Monografia Especialização Direito Público. 
Brasília, 2012, Faculdade Fortium). 
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Militares expulsos(todos soldados e praças) da corporação em relação a 2011 e 63% em 

relação a 2010197. 

Ainda em 2012, os policiais militares da Bahia, deflagram 12 dias de 

paralisação que obrigou o Estado da Bahia solicitar a União, a mobilização do Exército 

e da Força Nacional de Segurança Pública a fim reprimir as manifestações. Os grevistas 

ocuparam a Assembléia Legislativa, houve extensas negociações, direta interferência do 

Governo Federal, ampla cobertura da imprensa.  

Este último ciclo de manifestações nesta década teve como cenários 

principais Rio de Janeiro, Ceará e Bahia, todavia houve movimentações, protestos de 

solidariedade de policiais militares dos demais estados da federação. Um traço comum 

foi durante as negociações entre grevistas e Estados foi a necessidade compromisso 

estatal que os policiais envolvidos nos movimentos reivindicatórios seriam anistiados. 

Nestes, surge uma discussão com repercussões jurídicas, pois transcende as 

questões atinentes meramente a legalidade ou constitucional destes movimentos, trata-se 

do estudo da legitimidade jurídica no estado constitucional brasileiro das greves e 

protestos dos policiais militares. 

É possível partir de duas premissas: a primeira, o texto constitucional proíbe 

de forma expressa a sindicalização e greve dos militares, e este conceito de militar 

inclui sim os policiais militares, apesar da natureza eminentemente civil das atividades 

desempenhadas198; a segunda premissa, a reiterada utilização em duas leis199 do 

mecanismo jurídico da anistia para os polícias grevistas dos ciclos de 1997 e também 

entre 2010 e 2012 legitimou na ordem jurídica estes movimentos reivindicatórios. 

Analisando-se a partir da perspectiva da teoria de Luhmann200, apesar do 

subsistema jurídico funcionar de forma fechada através do código binário(ilícito/lícito), 

assim é ilegal e inconstitucional as greves dos policiais militares, esta movimentação 

                                                             
197Cresce número de policiais expulsos no Ceará. Disponível em: 
<http://www.opovo.com.br/app/opovo/fortaleza/2012/04/23/noticiasjornalfortaleza,2825931/cresce-
numero-de-policiais-expulsos-no-ceara.shtml>. Acesso em 13.01.2014. 
198 Corroboram com está idéia grande parte dos constitucionalistas dentre eles: Paulo Bonavides, 
Alexandre de Morais, Luís Roberto Barroso, Ingo Wolfang Sarlet, Manoel Gonçalves Ferreira Filho. 
199 Lei Federal nº 12.191, de 13 de janeiro de 2010, que concedeu Anistia, referente aos crimes definidos 

Código Penal Militar, aos policiais que participaram de greves em diversos Estados, desde 1997. No ano 

posterior foi promulgada a Lei nº 12.505, de 11 de outubro de 2011 concedendo anistia aos policiais 

militares de vários Estados, punidos por participar de movimentos grevistas entre a data da publicação da 

mencionada Lei nº 12.191/2010 e a data de publicação daquela Lei. 
200 Utiliza-se a Teoria de Luhmann e a Teoria de Habermas, pois estas possuem as explicações mais 
coerentes acerca da relação entre legalidade e legitimidade quando aplicado a problemática jurídica das 
greves dos policiais militares. 
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grevista devido a sua amplitude social promove a perturbação201 do subsistema jurídico, 

então ocorre a criação das leis que concedem anistia as policiais militares, além de 

vantagens salariais e trabalhistas, a fim de autorregular a ordem jurídica, ainda que a 

Constituição proibia expressamente, pois abertura visa garantir a homeostase, isto é, o 

equilíbrio do sistema202. 

Portando, para LUHMANN a legitimação pelo procedimento ocorre 

“através do processo efetivo de comunicação” coerente com as regras jurídicas, a partir 

de “um “acontecimento real e não duma relação mental normativa”203, ou seja, a 

inclusão de policiais, associações, autoridades públicas no processo decisório para 

solução das greves legitimou materialmente este recurso previsto constitucional(apesar 

de negado ao policiais militares) como instrumento de reivindicação pública. 

A partir da perspectiva de HABERMAS, a tensão entre facticidade e 

validade no Direito e da Teoria da Ação Comunicativa204, as leis de anistia são criadas 

para que o direito cumpra a finalidade de integrar o mundo da vida e os sistemas sociais, 

através da utilização de uma racionalidade estratégica205, segundo a qual “quando os 

agentes obedecem à lei por temor da coerção segundo um cálculo custo/benefício em 

que avaliam se o benefício auferido pela transgressão da lei compensa o custo que pode 

advir das sanções previstas na lei”206. 

Portando, neste caso, violar a lei – realizar greves e protestos – tornou-se 

mais atraente e benéfico, assim o direito funcionou como transformador linguístico 

                                                             
201 As reivindicações sociais funcionam como ruído(conceito de Luhmann) no subsistema jurídico, pois 
apesar de operacionalmente fechado, ele é cognitivamente aberto. 
202 PRATA, Marcelo Rodrigues. Greve na Polícia Militar: legalidade versus legitimidade. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3152, 17 fev. 2012 . Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/21116>. 
Acesso em: 12 jan. 2014. 
203 LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1980, p.50-65. 
204 A teoria da ação comunicativa na visão de Habermas seria a possível construção de uma síntese entre 
uma síntese entre a ação e a linguagem, ao partir do pressuposto que quem fala age, estabelece relações, 
altera algo no mundo. O conceito de agir comunicativo abarca a compreensão lingüística como 
mecanismo de coordenação da ação, e neste contexto faz com que as suposições contrafactuais dos atores 
destinem seu agira por pretensões de validade, então relevância para construção e manutenção de ordens 
sociais. Essa teoria Habermas destinou para estudos na área de Filosofia do Direito e Filosofia Política, 
principalmente na suas discussões entre Direito e Democracia.. (HABERMAS, Jürgen. Direito e  
Democracia:  entre  facticidade  e  validade.  Vol. II. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997) 
205 Segundo Habermas, a outra opção de racionalidade na sociedade complexa é a racionalidade 
comunicativa, esta por sua vez é incapaz de impor essas relações de entendimento e solidariedade 
presentes na linguagem ordinária do mundo da vida sobre os sistemas sociais, uma vez que sua forma de 
comunicação é incompreensível par a linguagem formal proveniente da racionalidade estratégica da 
economia e da política. (DURÃO, Aylton Barbieri. A tensão entre faticidade e validade no direito 
segundo Habermas. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ethic/article/viewFile/17309/15876>. Acesso em 25.1.2013.  
206 DURÃO, Aylton Barbieri. A tensão entre faticidade e validade no direito segundo habermas. 
Revista Eyhica. V 5, n 1, Florianópolis, jun.2006, p.103-120.   
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traduzindo a linguagem estratégica do mundo da vida para o sistema social. Neste 

contexto o direito funcionou como estabilizador de comportamentos ao admitir a anistia 

dos policiais grevistas. 

Todavia, apesar desses conflitos e reivindicações terem sido topicamente 

resolvidas a partir de ferramentas do sistema jurídico, permanece inerte a estrutura 

policial militar: separação entre praças/soldados e oficiais, repressão e controle rígido 

através de estatutos disciplinares e códigos militares, ausência de mecanismos internos 

de participação democrática, afinal o grau hierárquico sublima o princípio da igualdade 

e choca-se com a meritocracia.  

As greves nas policiais militares foram legitimadas materialmente pela 

ordem jurídica, apesar de inconstitucional, a partir disto o mundo jurídico passa a dar 

tratamento não mais sob o prisma da estrita legalidade, mas da legitimidade das 

reivindicações, protestos e discussões o que fragiliza a Constituição, pois a torna 

inefetiva, restando-lhe, a imposição coercitiva da norma constitucional, isto é complexo, 

pois as próprias forças policiais responsáveis exatamente por isto estão engajadas nestes 

processos coercitivos como forças policiais do Estado.  

Nesta pesquisa, busca-se, se há razões jurídicas suficientes, reivindicações 

sociais coerentes e democraticamente aceitáveis. Bem como, quais os mecanismos 

jurídico-constitucionais seriam necessários para estabilização do sistema constitucional 

de segurança pública, isto é, alteração de estruturas policiais, fusão de órgãos policiais, 

desmilitarização ou mesmo, uma solução jurídica de caráter meramente 

infraconstitucional. Estas três hipóteses serão trabalhadas ao longo deste e dos demais 

capítulos. 

 

4.3 IMPLICAÇÕES JURÍDICAS DA (DES)MILITARIZAÇÃO DA SEGURANÇA 

PÚBLICA NO ESTADO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO 

 

A militarização é um processo com múltiplas facetas, basicamente diz 

respeito ao exercício de poder dos militares em atividades de natureza civil, manifesta-

se na ocupação militar do poder do estado207. Neste percurso são criados modelos, 

procedimentos, táticas, técnicas, todos de caráter militar, a partir de uma perspectiva 

                                                             
207 MATHIAS, Suzeley Kalil. A militarização da burocracia: a participação militar na 
administração federal das Comunicações e da Educação, 1963-1990. São Paulo: Editora UNESP, 
2004, p. 11-12. 
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belicista, de guerra. Em resumo, dá-se “uma feição militar as questões de segurança 

pública”208. 

A primeira implicação da militarização nos órgãos de segurança é a 

incapacidade do Estado Constitucional controlar a violência policial. O uso da força no 

Estado de Direito dá-se através dos braços armados, historicamente com as Forças 

Armadas, e posteriormente com a polícia.  Na interpretação do positivismo jurídico esta 

deve ser apenas uma aplicadora do direito ou simbolicamente uma representação estatal, 

afinal os limites estabelecidos pela lei não devem ser violados por estas forças de 

segurança. 

Todavia, de fato, “a polícia é um poder em si mesmo, cuja ontologia se situa 

entre o legislador e o político, entre o poder que cria o direito e o poder que conserva o 

direito”209. Essa medialidade desempenhada pela polícia provoca distorções exatamente 

na utilização da violência. 

Segundo BENJAMIN210, essa condição intermediária entre a violência 

fundadora(“criadora do direito”) e a violência conservadora onde está inserida a polícia 

provoca as seguintes críticas:   

Del derecho fundador se pide la acreditación en la victoria, y del derecho 
conservador que se someta a la limitación de no fijar nuevos fines.  A la 
violência policial se exime de ambas condiciones. (...). Pero la afirmación de 
que los fines de la violencia policial son idênticos, o están siquiera 
relacionados com los restantes fines Del derecho, es totalmente falsa. El 
“derecho” de la polícia indica sobre todo el punto en que el estado, por 
impotência o por los contextos imanentes de cada orden legal, se siente 
incapaz de garantizar por medio de ese orden , los proprios fines empíricos 
que persigue a todo precio. De ahí que en incotables casos la policia 
intervenga “en nombre de la seguridad”, allí donde no  existe una clara 
situacion de derecho, como cuando, sin recurso alguno a fines de derecho, 
inflige brutales molestias al ciudadano a lo largo de una vida regulada a 
decreto, o bien solapadamente lo vigila. 

 

Portanto, seria uma zona de limbo jurídico, onde os órgãos policiais atuam, 

ora justificando-se na necessidade de manutenção da “ordem pública” com as inúmeras 

imprecisões deste conceito, ora cumprindo recomendações legais coativas. E assim, não 

são vistas como parte integrante do aparato judicial, pois estão “ni dentro ni fuera de la 

ley sino en el territorio fantasmagórico del entre, espacio en el cual la legalidad y su 

                                                             
208 CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. Remilitarização da segurança pública: a Operação Rio. 
Discursos Sediciosos – Crime, Direito e Sociedade. Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, p. 141-168, 1996. 
209 GALEANO, Diego. En nombre de la seguridad: Lecturas sobre policía y formación estatal. 
Cuestiones de Sociologia, 4, 102-125. Disponível em: 
<http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3679/pr.3679.pdf>. Acesso em 02.01.2014. 
210 BENJAMIN, Walter (1998), “Para una crítica a la violencia”, en Iluminaciones IV.- Para una crítica 
a la violencia y otros ensayos, Madrid, Taurus, 23-45. 
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aplicación  se articulan radicalmente dentro de un estado de excepción devenido 

regla”211. 

Com as Polícias Militares a violência reveste-se de caráter peculiar, pois, 

legitima-se, diante da ausência de outros recursos, na utilização da força, numa espécie 

de reafirmação constante do poder policial. Apesar do hibridismo das Polícias Militares, 

uma estrutura militar hierarquizada com atribuições de policiamento urbano, mas 

treinamento militarizado, formação de “guerreiros” e combatentes para uma guerra 

urbana. 

Importante observar, as Polícias Civis, a Polícia Federal e o Sistema 

Penitenciário212 passaram por um processo de militarização. A criação de inúmeros 

grupos táticos especiais nos Estados e sua utilização em policiamento ostensivo213; a 

multiplicação de operações policiais com elementos de criminologia midiática214; a 

“guerra às drogas”215 é a expressão militar da política criminal e atuação policial no 

país;  a formação nas Academias de Polícia ainda recebem carga de aulas e instruções a 

partir de paradigmas militares. Ou seja, a ausência da farda e da estrutura militar não 

impede que estas instituições utilizem práticas, táticas e métodos militares. 

Nesse contexto, a exarcebação violência não causa estranhamento, torna-se 

elemento cotidiano e legitima-se através dos discursos da insegurança. Não mais 

“insegurança nacional” como no contexto da ditadura militar apresentado anteriormente 

nesta pesquisa, mas na “crise permanente” de segurança pública. Não sendo suficiente, 

a militarização no contexto sul-americano é meio essencial para efetivação das 

propostas criminais punitivistas216, afinal será a polícia agência estatal responsável por 

concretizar o encarceramento em massa217.  

                                                             
211 GALEANO, Diego. En nombre de la seguridad: Lecturas sobre policía y formación estatal. 
Cuestiones de Sociologia, 4, 102-125. Disponível em: 
<http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3679/pr.3679.pdf>. Acesso em 02.01.2014. 
212 RODRIGUES, Artur. “Com Batalhão de Choque, governo [MA] quer ter regime de quartel nas 
prisões”. 08 de Janeiro de 2014. Disponível em: <http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,com-
batalhao-de-choque-governo-quer-ter-regime-de-quartel-nas-prisoes,1116364>. Acesso em: 09. 
janeiro.2014. 
213 Atribuição constitucional reservada as Polícias Militares. 
214 BOLDT, Raphael. Criminologia Midiática: Do discurso punitivo à corrosão simbólica do 
garantismo. Curitiba: Juruá, 2013, p.21-70. 
215 CARVALHO, Salo. A Política Criminal de Drogas no Brasil: Estudo criminológico e dogmático 
da Lei 11.343/06. 6. ed . São Paulo: Saraiva p.447-455. 
216 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La palabra de los muertos. Conferencias de criminologia cautelar. 
Buenos Aires: Editora Ediar, 2011, p.47-80. 
217 Segundo o Conselho Nacional de Justiça o Brasil alcançou a cifra de 715 mil presos em 2014 e torna-
se o país com 3ª maior população carcerária, perde apenas para Estados Unidos e China. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/pessoas_presas_no_brasil_final.pdf>. Acesso em: 
10.junho.2014. 
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Importa constatar o caráter dúplice dessa violência, atinge cidadãos, mas 

também policiais218, importar compreender, na “guerra” a morte é um elemento presente 

e admissível. Na perspectiva militar o soldado é um destemido que monopoliza a 

coragem de lutar contra ela219. Há indução de forma sutil da pecha de incompetência 

dos civis para lidar com questões de segurança pública. 

Uma segunda implicação é a incapacidade de instituições com múltiplos 

graus hierárquicos terem produtividade e eficiência nas atividades de segurança pública 

nas concepções de Estado Contemporâneo220. Uma situação paradoxal, pois ao passo 

que a Constituição atribui a legislação complementar “a organização e o funcionamento 

dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de 

suas atividades”221 permite um modelo policial militarizado, sendo este refratário a 

mudanças e reformas, pois tem o Exército como paradigma institucional. 

As Polícias Militares ao repetirem a estrutura administrativa das Forças 

Armadas geram uma série de distorções: ausência de agilidade na produção de 

decisões222; imobilidade devido ao fosso entre oficiais e praças; a manutenção da 

hierarquia em conflito com a meritocracia; ausência de canais de participação 

democrática interna; a dicotomia praças/soldados e oficiais, geradora de atritos e 

desequilíbrios. 

A supressão de patentes e excessivos graus hierárquicos é uma proposta 

recorrente, trata-se de uma tentativa de flexibilização da estrutura militar.  

Os graus hierárquicos das PMs reproduzem os graus hierárquicos do Exército 
Nacional, que hoje são doze: soldado, cabo, 1º, 2º e 3º sargentos, subtenente, 
1º e 2º tenentes, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Para diminuir a 
distância que hoje existe entre oficiais em função superior, oficiais em função 

                                                             
218 “Enquanto a sociedade reclama da letalidade produzida por eles contra a população, os policiais 
também estão morrendo violentamente em elevadas proporções.” SOUZA, Edinilsa Ramos; MINAYO, 
Maria Cecília de Souza. Sob Fogo Cruzado I: vitimização de policiais militares e civis brasileiros. 
Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ano 7, 2013. Disponível em: 
<http://www.forumseguranca.org.br/storage/download//anuario_2013.pdf>. Acesso em: 23. março.2014. 
219 “(...). Só se é civil na medida em que não se tem medo. Se o civil for caracterizado por sua covardia 
em situações de confronto, então ele realmente é o que o militar deseja que seja. Nesse caso, é o militar 
que assume o papel corajoso: “Vivam em paz, meu irmão; vivam em paz, minhas mulheres; eu 
confrontarei a morte por vocês.” (...). Com certeza não precisamos ser protegidos de nossas preocupações 
sobre algo que é uma condição de nossa existência: a morte. A morte do indivíduo, a morte da espécie. 
Porque “essa” é a justificativa militar. Um velho argumento. Por isso eu digo que estamos realmente na 
vida civil quando confrontamos a questão da morte. (...).” LOTRINGER, Sylvere; VIRILIO, Paul. 
Guerra Pura: a militarização do cotidiano. São Paulo: Editora Brasiliense, 1983, p.104 
220 GARCÍA-PELAYO, Manuel. As Transformações do Estado Contemporâneo. Rio de Janeiro: Forense, 
2009, p.117. 
221 Art. 144, §7º da Constituição Federal. 
222ARAÚJO, Marinella Machado. A horizontalização do planejamento no Estado Democrático de 
Direito: Uma proposta à luz do pacto federativo e da teoria dos custos dos direitos. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=5a2756a3cb9cde85>. Acesso em: 14.03.2014. 
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intermediária e praças em função subordinada, são fundamentais projetos de 
lei, decretos que visem diminuir as patentes nas policiais militares. Isto irá 
estabelecer uma melhor relação interna e terá como efeito melhoria no 
serviço público prestado pela polícia.223  

 

A única instituição que realizou uma reforma nesse sentido foi a Brigada 

Militar do Rio Grande do Sul, a Lei Complementar Estadual nº 10.990 de 1997, ao 

extinguir alguns postos e graduações.  

Foram abolidos os postos de Segundo Tenente e Aspirante a Oficial, sendo 

estes preenchidos pelos Primeiros Sargentos mediante concurso interno, após 

aprovação, poderão ser promovidos diretamente ao posto de Primeiro Tenente. Também 

foram extintos os postos de Cabo e Terceiro Sargento, desse modo o Soldado ascenderá 

a partir sua aprovação no curso de habilitação a graduação de Segundo Sargento. 

Também, na Brigada Militar do Rio Grande do Sul, o Aluno Oficial após 

realização do Curso Superior de Polícia Militar será enquadrado no posto de Capitão 

desde que possua Bacharelado em Ciências Jurídicas ou Sociais.   

A Polícia Militar da Bahia, com a Lei Estadual nº 7990 de 2001, também 

reduziu postos e graduações, isto é, foram extintos o Segundo Tenente, o Aspirante a 

Oficial, o Segundo e o Terceiro Sargento, o Cabo, e o Soldado de 2ª Classe, todavia, 

posteriormente foram reinseridos na hierarquia o Aspirante a Oficial, o Subtenente e o 

Cabo.  

A estrutura hierarquizada é um dogma militar, condição de existência da 

própria instituição. Discutir a flexibilização dessas estruturas no âmbito das políticas de 

segurança pública no Brasil remete por simetria a constatação de Carvalho224 acerca do 

militares das Forças Armadas. Pois estes, concebem como “absurda a idéia de terem que 

justificar seu papel e mais ainda sua existência. No entanto, num ambiente democrático 

seria perfeitamente normal essa justificação.” Essa “cólera das legiões”225 irá refletir em 

um desdobramento, a fragilidade do controle político e operacional das Secretarias de 

Segurança Pública sobre as Polícias Militares. 

Terceira implicação jurídica é a existência e o desvirtuamento da atuação 

dos Serviços de Inteligência das Polícias Militares, a P-2 ou Segunda Seção. A 

                                                             
223 MARIANO, Benedito Domingos. Criar uma Polícia Democrática. IN  MARIANO, Benedito 
Domingos; FREITAS, Isabel(org). Polícia: desafio da democracia brasileira. Porto Alegre: Corag, 2002, 
p.58. 
224 CARVALHO, José Murilo. Forças Armadas e Política no Brasil. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2006, 72. 
225 Expressão utilizada por José Murilo de Carvalho para definir a insatisfação militar a esse respeito. 
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Constituição Federal incumbiu a Polícia Judiciária - Polícias Civis e Polícia Federal - no 

âmbito do art.144 a função de construir a investigação criminal preliminar, ou seja, 

realizar através de atos procedimentais específicos a coleta de indícios e provas acerca 

dos fatos delituosos ocorridos, nesta fase é construído o Inquérito Policial. 

Nesta etapa pré-processual busca-se evitar a submissão dos indivíduos a 

posteriores processos penais natimortos, sem viabilidade jurídica ou suporte probatório 

mínimo, pois trata-se de violação ao processo penal constitucional a imposição de 

"penas processuais"226. Isto é, configura-se uma apropriação estatal do tempo que 

submete ao particular a uma indevida espera entre os "muros procedimentais da 

instrução penal"227. 

Todavia, atualmente há uma multiplicidade de instituições estatais que 

realizam atividades de natureza investigativa sem previsão infraconstitucional específica 

nem suporte procedimental legal. Isto é, de forma atípica em relação as suas atribuições, 

neste caso, a Serviço de Inteligência das Polícias Militares- P-2 tem atribuição apenas 

na investigação de crimes militares no âmbito das respectivas instituições. 

Nesse contexto, de multiplicidade investigativa, as Polícias Militares, além 

da atuação ostensiva também aumentaram e sistematizaram suas equipes de 

investigação através dos seus Serviços de Inteligência(P-2), e extrapolaram as 

atividades investigativas que deveriam se restringir aos crimes militares cometidos 

pelos policiais de suas respectivas corporações228. Em alguns estados realizam 

representações de Busca e Apreensão, Prisão Cautelares, e ainda executam 

interceptações telefônicas geralmente em parceria com o Ministério Público229. 

No processo penal constitucional, forma é garantia. Pois "quando há um 

modelo ou forma prevista em lei, e que foi desrespeitada, o normal é que tal atipicidade 

gere prejuízo, sob pena de se admitir que o legislador estabeleceu uma formalidade 

absolutamente inútil"230. Entretanto, além do desrespeito as formas existentes, inexistem 

modelos normativos procedimentais de investigação quanto a atuação do Ministério 

Público, das Polícias Militares e da Polícia Rodoviária Federal. 

                                                             
226 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 10. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p.189-190.  
227 MESSUTI, Ana. O Tempo como Pena. São Paulo: RT, 2003, p.89-101. 
228 "2,5 mil policiais militares[no DF] estariam agindo, à paisana, como policiais civis." 19/01/2011   
Disponível em:<http://www.jornaldebrasilia.com.br/noticias/cidades/321112/25-mil-policiais-militares-
estariam-agindo-a-paisana-como-policiais-civis/>. Acesso em: 19.01.2011. 
229 Grampo de presídio é feito por Polícia Militar e MP. Disponível 
em:<http://www.conjur.com.br/2013-jun-11/grampo-presidio-sp-feito-policia-militar-ministerio-
publico>. Acesso em: 15. agosto.2013. 
230 BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, t.2, p.189. 
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É bem verdade que atos procedimentais realizado na fase preliminar não são 

atos de provas, mas, sim, meramente atos de investigação, inclusive servem apenas para 

formar um juízo de probabilidade e não a convicção do juiz para o julgamento. 

Precipuamente, devem servir para formar a opinio delicti do acusador. Todavia, dada a 

importância da forma como garantia, inclusive na fase preliminar, dá-se a necessidade 

de sistematização legal de um devido pré-processo legal sob moldes constitucionais. 

Quarta implicação é a pobreza democrática destas instituições sob três 

perspectivas. A primeira está na relação desta com os controles jurídicos procedimentais 

a que estão submetidas, da Constituição a legislação infraconstitucional. A segunda 

perspectiva, as relações de poder, supostamente controladas através da hierarquia e 

disciplina militar, entre soldados e praças(maior parte do efetivo) em relação aos 

oficiais. A terceira, os parâmetros relacionais entre policiais militares e sociedade civil, 

através da dicotomia, militar versus “paisano” ou civil. 

Os controles jurídicos procedimentos, inclusive dispostos foram criados 

para submeter as Polícias Militares aos Governadores de Estado, isto é, subordiná-los 

aos Secretários de Segurança Pública. Desse modo, as decisões estratégicas são tomadas 

por estes auxiliares de primeiro escalão dos chefes do executivo estadual. 

Esta disposição constitucional, amolda-se a perspectiva de controle dos civis 

sobre os militares no âmbito dos Estados Modernos. KHON231 constrói um ensaio das 

bases conceituais para o controle civil sobre os militares, a partir de algumas premissas: 

as forças armadas estão entre as instituições menos democráticas, o exército é uma 

instituição essencialmente autoritária e desigual, as instituições militares são projetadas 

para violência, coação e guerra.  

Portanto, controlá-los é essencial para funcionalidade democrática dos 

órgãos de segurança pública, “enquanto um país pode ter o controle civil dos militares, 

sem democracia, não pode ter democracia sem o controle civil”232. Todavia, 

fundamentalmente KHON se refere aos militares das Forças Armadas, principalmente o 

Exército. 

Mas não haveria impropriedade na utilização desses conceitos para tratar 

desse tema quanto as Polícias Militares. A rigor são pequenos exércitos estaduais 

                                                             
231 KHON, Richard. Na Essay on Civilian Control of the Military. Disponível em: 
<http://www.unc.edu/depts/diplomat/AD_Issues/amdipl_3/kohn.html>. Acesso em 10.06.2013. 
232 KHON, Richard. Na Essay on Civilian Control of the Military. Disponível em: 
<http://www.unc.edu/depts/diplomat/AD_Issues/amdipl_3/kohn.html>. Acesso em 10.06.2013. 
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exercendo atividades de segurança pública. Essa confusão gerada pela preservação do 

sistema de segurança pública na Constituição de 1988 tem implicação no 

funcionamento democrático dessas instituições. 

 É complexo exigir destas instituições a efetivação de valores democráticos, 

igualdade, liberdades individuais, respeito à discordância e a diversidade. A ideologia 

militar historicamente preza pela ordem, homogeneidade, a subordinação dos anseios 

pessoais para satisfazer os interesses do grupo. Sendo assim, é paradoxal cria 

mecanismos jurídicos exatamente combater a manifestação desses ideais. 

Diante das complicadas possibilidades e conseqüências para alteração da 

Constituição, remeteu-se a algumas instituições o papel de “domesticação das 

instituições policiais militares”, através de controles jurídicos e também controles 

políticos-orçamentários233. 

Os controles jurídicos surgem na atuação das Polícias Civis que funcionam 

como “corregedorias precárias” da atuação da Polícia Militar. A investigação preliminar 

instrumentalizada através do Inquérito Policial cataloga os excessos e abusos, em regra, 

os ignora, a discricionaridade234 da atuação do Delegado de Polícia seleciona o que é 

conveniente inserir nos autos e tipificar como conduta penalmente reprovável. 

O Ministério Público recebe a produção investigada e selecionada pela 

Polícia Judiciária, exerce um segundo controle sobre as ações da Polícia Militar.  

Finalmente, o Juiz, no decorrer da construção da verdade processual, exerce um terceiro 

controle sobre as condutas destas instituições policiais.  

Este sistema de controles formais apesar de poroso e imperfeito produziu 

resultados no combate a violência policial, em última instância, na democratização 

dessas instituições. A força do Direito se sobrepôs ao poder policial. Esta relação não é 

linear, mas cambiante e marcada por oscilações. As pressões pela redução dos índices 

                                                             
233 Deve-se ter certa criticidade e parcimônia na análise desse controle diante da constatação de que os 
Estados concentram a maior parte dos investimentos em segurança pública. Isto é, os custos da segurança 
pública são arcados majoritariamente pelos orçamentos estaduais e a União corresponde a uma pequena 
fração. Em estados menores e mais pobres esses recursos federais do FNSP e de outros convênios e 
projetos no âmbito da SENASP são importantes meio de divisas para as Secretarias de Segurança Pública 
e Defesa Social. 
234 Descontrói-se o mito da legalidade e o dogma do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Coaduna-
se com a constatação de ZAFFARONI: “Primeiro, acho que seria bom estabelecer o princípio processual 
da oportunidade. A legalidade é um mito perigoso. A seletividade da justiça penal tem de ser respondida 
institucionalmente com racionalidade e não ser negada, porque isso seria como querer para o sol. Se o 
exercício do poder punitivo é seletivo, essa seleção tem que ser feita segundo uma certa política do 
Ministério Público e não segundo os interesses das burocracias e pagos pela corrupção.” ZAFFARONI, 
Eugênio Raúl. A esquerda tem medo, não tem política de segurança pública.  IN Revista Brasileira de 
Segurança Pública, Brasília: SENASP, 2007, p. 130-139. 
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de criminalidade e políticas de segurança públicas parametrizadas na eficiência 

pressionam as ações policiais e geram resultados muitas vezes arbitrários e autoritários. 

Um segundo controle tem transcendência federativa, a relação União e 

Estados dá-se a partir da partilha dos tributos, de forma mais específica se estabelece em 

áreas como segurança pública que não possuem recursos vinculados235, como educação 

e saúde, os convênios, projetos e programas subjugam as políticas estaduais de 

segurança a determinados modelos impostos pela União236. 

A funcionalização é feita pelo Ministério da Justiça, através da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública. Todavia, a obtenção de recursos federais depende da 

adequação das Polícias Militares as exigências da SENASP. Tais como fornecimento 

rotineiro de estatísticas policiais e adequação dos Cursos de Formação a Matriz 

Curricular Nacional. 

Pragmaticamente fundamenta-se em pôr um verniz humanista nas Polícias 

Militares. Construção de parâmetros éticos e democráticos a partir do fornecimento de 

recursos financeiros por ente federado diverso. A União pauta a ação política 

institucional destas agências policiais através de critérios próprios de fornecimentos de 

recursos que não correspondem necessariamente às demandas estaduais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
235 A Lei nº 10.201 instituiu o Fundo Nacional de Segurança Pública, o diploma legal sofreu alterações 
em 2003 e 2012, nestas alterações criou vários requisitos para obtenção de recursos por partes dos entes 
federados como ter plano de segurança pública e integrar o Sistema Nacional de Informações de 
Segurança Pública, Prisionais e Sobre Drogas – SINESP. Os projetos limitam-se a receber durante dois 
anos recursos do FNSP.  
236 Em 2013 apenas 18% do Fundo Nacional de Segurança Pública foi executado em 2013. Dispponível 
em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/COM-A-PALAVRA/463376-
DEPUTADO-DENUNCIA-QUE-APENAS-18-DO-FUNDO-NACIONAL-DE-SEGURANCA-
PUBLICA-FOI-EXECUTADO-EM-2013.html>. Acesso em 11. 05.2014. 
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5. DESMILITARIZAÇÃO, DEMOCRACIA E DIREITO FUNDAMENTAL À 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

5.1 LACUNAS SISTÊMICAS E REGULAMENTAÇÃO 

INFRACONSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO PARA EFETIVAÇÃO DO 

DIREITO À SEGURANÇA PÚBLICA 

 

O papel do conceito de sistema é o de traduzir e realizar a adequação 

valorativa e unidade interior na ordem jurídica. Segundo CANARIS237, a ordem interior 

e a unidade do Direito são mais do que pressupostos metodológicos ou jurisprudenciais, 

mas fundamentais exigências ético-jurídicas atinentes à própria idéia de Direito. E tanto 

o legislador quanto o juiz deverão observá-las e só poderão afastá-las justificadamente 

por “razões materiais”, assim estão adstritos a proceder com adequação.  

Desse modo, procura-se garantir a ausência de contradições da ordem 

jurídica e evita que esta não se disperse numa multiplicidade de valores singulares 

desconexos, então se detêm em critérios pouco numerosos a fim de garantir a 

efetividade da característica de unidade do sistema238. 

FREITAS239 sugere cinco vantagens a partir da idéia de “adequação 

valorativa”240 e unidade do sistema: tratar  antinomias com coerência valorativa 

impedindo abordagem meramente formal; evitar a crença na completude fechada e 

suficiência do sistema, permitindo pensar a completude e a coerência como processos 

abertos; observar o papel da interpretação sistemática sem contradizer com a exigência 

de ordem e unidade interna; valorizar o papel decisivo da interpretação bem ponderada. 

É possível compreender duas idéias básicas a partir das idéias de CANARIS 

e FREITAS: o sistema jurídico é aberto e ordenável, todavia estas características devem 

                                                             
237 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito. 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2. Ed. 1996, p. 09 a 45. 
238 Idem, p. 21 a 40. 
239 FREITAS, Juarez. A Interpretação Sistemática do Direito. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
São Paulo, 1998, p. 19 a 50. 
240 A ordem jurídica imaginável realiza-se no seu conteúdo material numa ordem jurídica historicamente 
determinada. Assim, a decisão jurídica transcende à esfera da lógica formal e subsuntiva em termos 
dedutivos, verifica-se que o formalismo não abarca o fenômeno jurídico, ao menos em toda sua 
complexidade e extensão. (FREITAS, Juarez. A Interpretação Sistemática do Direito. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, São Paulo, 1998, p. 20-26) 
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ser mantidas para proteger sua dinamicidade sem implicar na ausência de unidade deste 

sistema.  

A Constituição apesar da forte anatomia política dos seus enunciados está 

escrita e sistematizada através de um sistema, mas um sistema jurídico. As 

classificações, categorias, métodos de interpretação são vinculados ao Direito, próprios 

do mundo jurídico. O Sistema de Segurança Pública é um dos vários subsistemas 

presentes, pois tem um núcleo de pressupostos mínimos para fins de efetivação do 

Direito à Segurança Pública e do Direito de Segurança Pública. 

Portanto, o sistema jurídico e também a Constituição são carentes para sua 

efetividade de organização jurídica. O programa político-constitucional pretendido não 

se estabelece a partir de abstrações, mas através de certo pragmatismo institucional. 

Inclusive, o Constituinte em 1988 dispôs no §7º do art.144, incumbiu-se a legislação 

complementar – na genérica expressão “a lei estabelecerá” – a organização e 

funcionamento dos órgãos policiais sob o paradigma da eficiência. 

No contexto pós-1988 foi construído um aparato normativo em âmbito 

federal buscando essa sistematicidade. Entre 1988 e 2014 foram produzidas 126 leis e 

decretos em âmbito federal sobre segurança pública. 

Em pesquisa minuciosa realizada no Portal da Legislação do Governo 

Federal, neste recorte temporal, constatou-se que foram 27 documentos legislativos, 

sendo 11 leis ordinárias e 16 decretos executivos. Apenas um texto normativo relevante 

sobre segurança pública foi construído na década de 1990 – a Lei nº 9.883 de 1999 que 

criou o Sistema Brasileiro de Inteligência – entretanto, a regulamentação aconteceu 

apenas em 2000 com o Decreto nº 3.695 e criação do Subsistema de Inteligência de 

Segurança Pública. 

Desse modo, a década de 1990 foi um vácuo normativo de produção 

legislativa sobre o tema, praticamente toda legislação sobre a temática segurança 

pública, isto é, as questões relacionadas sistemas de informações, cooperação entre 

federativos, fundo nacional de segurança pública, conselho nacional de segurança 

pública e outros programas governamentais foram idealizados e implementados nos 

últimos 15 anos.  

É necessário observar que em 1998 foi criada a Secretária de Nacional 

Segurança Pública no âmbito do Ministério da Justiça e dela nasceram os primeiros 

planos nacionais na área tentativa de criação de um Sistema Único de Segurança 

Pública (SUSP), além da concepção do Fundo Nacional de Segurança Pública. 
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Todavia, a legislação que disciplina e estrutura o funcionamento dos órgãos 

policiais é anterior a Constituição de 1988. O principal parâmetro legislativo utilizado 

pelas Polícias Militares é o Decreto nº 88.777 de 1983 ainda sob a égide da autoritária 

Constituição de 1969241.   

A Polícia Judiciária – Polícias Civis e Polícia Federal – tiveram sua 

atribuições previstas pelo Código de Processo Penal. Isto é, são polícias judicializadas e 

burocratizadas vinculadas a figura simbólica do Delegado de Polícia e limitadas às 

formalidades do Inquérito Policial. São polícias mais burocráticas do que 

investigativas.242  

Com a Constitucionalização em 1988 das Polícias Civis, do cargo de 

Delegado de Polícia e de suas atribuições. A cisão entre policiamento repressivo e 

policiamento ostensivo recebeu contornos jurídico-constitucionais. Isto é, as 

investigações criminais (repressão) serão atribuição da Polícia Judiciária e o trabalho de 

policiamento ostensivo incumbe-se a Polícia Militar. 

O Constituinte acomodou os interesses corporativos das Polícias e 

constitucionalizou a ruptura do modelo de ciclo completo de polícia. As polícias 

militares e as polícias civis além de terem estruturas distintas – uma militar e a outra 

civil -, formações diferentes, cultura organizacionais próprias, lógicas e modos de 

atuação diversos são obrigadas a trabalhar de modo coeso, integrado, pois as atribuições 

de ambas são complementares e indispensáveis uma para outra.  

Essa constatação de um ciclo policial irracional243 no qual os policiais da 

ostensividade não se comunicam ou compreendem os investigadores criminais e vice-

versa gera distorções sistêmicas. O legislador e os gestores de segurança pública pós-

1988 esmeram-se em diminuir essa assistematicidade a partir da legislação 

infraconstitucional. 

Todavia, há limites de natureza federativa, os Estados não possuem 

autonomia legislativa para alterarem substancialmente os órgãos policiais. Pois, o 

sistema de segurança construído na Constituição impede a construção de polícias 

estaduais a margem da forma binária – Polícia Civil ou Polícia Militar -.  
                                                             
241 O art. 81, inciso III da Constituição de 1969 incumbia ao Presidente da República “sancionar, 
promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução”. 
242 ANDRADE, Vinicius Lúcio; OLIVEIRA, Gleick Meira. Inquérito Policial: Um Modelo em 
Colapso. A Barriguda: Revista Científica, v. 1, p. 99-116, 2011. 
243 Refere-se a incompletude do ciclo policial no Brasil, isto é, o órgão policial que atende a ocorrência e 
tem contato direto com o crime não será o mesmo que continuará a investigação. Essa cisão entre polícia 
ostensiva e polícia investigativa produz muitos problemas na produção de provas e colheita de 
informações. 
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Desse modo, essa preponderância de caráter histórico da União sobre os 

Estados, replica-se na área de segurança pública. A partir da premissa de que problemas 

nesta área são estaduais, entretanto as soluções devem ser nacionais diante do crime ser 

um fenômeno sem fronteiras geográficas.  

Este argumento de partida é parcialmente verdadeiro, todavia as respostas 

mais efetivas na concretização do Direito à Segurança Pública são formuladas a partir 

dos Estados. O conhecimento profundo de suas peculiaridades, capacidade de auto-

gestão e atuação de suas polícias facilitam a implantação de políticas de segurança 

pública mais eficientes. A dinâmica criminosa é cíclica e liga-se a certos critérios 

lógicos inclusive geográficos. Os problemas são nacionais, mas as soluções são locais, 

estaduais. 

Essa legislação infraconstitucional pós-1988 tem alguns objetivos: 

compatibilizar diferenças institucionais, reduzir distorções operacionais entre a atuação 

da Polícia Civil e da Polícia Militar, regulamentar a utilizar das Forças Armadas em 

ações de segurança pública(GLO)244, criação de rede nacionais de informações, 

estatísticas criminais, dados de criminosos, além de um Fundo Nacional de Segurança 

Pública e o Fundo Nacional Antidrogas. 

A Lei nº 10.201 de 2001 criou um Fundo Nacional de Segurança Pública 

para financiamento de projetos que priorizassem treinamento e reequipamento das 

polícias; sistemas de informações, inteligência, investigação e estatísticas policiais. 

Todavia, segundo o art. 4º, §2º, ao avaliar os projetos submetidos o Conselho Gestor do 

FNSP deveria priorizar o Estado ou Município comprometido com determinados 

resultados. 

Entre estes resultados, no inciso II, o desenvolvimento de ações integradas 

dos diversos órgãos de segurança pública. Isto é, diante da existência de múltiplos 

órgãos policiais com características antagônicas, uma mentalidade militar em choque 

com a lógica civil nestas atividades, surge um conceito chamado “integração”. 

Este conceito será uma nota de fundamentalidade nas políticas de segurança 

pública e na legislação federal e nas legislações estaduais. Foi uma das formas 

encontradas pelos gestores e tecnoburocratas responsáveis pela produção legislativa 

                                                             
244 Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) é uma operação militar conduzida pelas Forças 
Armadas, de forma episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado, que tem por 
objetivo a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio em situações de 
esgotamento dos instrumentos para isso previstos no art. 144 da Constituição ou em outras em que se 
presuma ser possível a perturbação da ordem. 
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Poder Executivo de compatibilizar os conflitos, choque e conflitos gerados na 

convivência institucional das Polícias oriunda da sistemática constitucional do tema. 

O “mito da integração” funda-se em a União exigir que a PC e PM ajam 

como se fossem Polícias Estaduais sem diferenças ideológicas, disputas políticas, 

formações intelectuais díspares. Através da adoção de ações integradas, áreas de 

compatibilização para atuação repressiva e ostensiva. Essa mutualidade e harmonia 

institucional aparente apesar de ser diretriz política de segurança não encontra facilidade 

na sistemática normativa. 

Importante ressaltar a produção legislativa em segurança pública é 

eminentemente oriunda do Poder Executivo. Uma justificativa plausível reside na 

afirmação de GARCÍA-PELAYO245quando discute as transformações estruturais no 

Estado:  

[...]. Jamais se legislou tanto na história como se legisla no Estado 
Contemporâneo. Porém, diferentemente do que ocorria no “Estado legislativo 
clássico”, a legislação como instrumento de intervenção tem manifesto 
predomínio sobre a legislação como ordem para a ação. Isso, ao lado de 
outros motivos suficientemente conhecidos – como o caráter técnico da 
legislação, seu extraordinário volume, sua necessidade de flexibilidade para 
adaptar-se a condições cambiantes etc. -, produz como resultado um aumento 
da função legislativa do Executivo, paralelo ao decréscimo do papel 
legislativo do parlamento. 

 

O legislativo interfere menos do que deveria. A Comissão de Segurança 

Pública da Câmara dos Deputados ora cerra-se na disputa de interesses corporativos da 

agência policiais, em outros momentos recorre a legislação penal como mecanismo de 

efetivação do direito à segurança pública. 

Dada a superação do mito da redução da criminalidade através do direito 

penal, ou seja, a insuficiência do agravamento de penas e criação de novos tipos penais 

para controle do fenômeno criminoso246.  Legislar em segurança pública não poderia 

resumir-se a agravar o “punitivismo penal” como resposta primordial. 

Dando sequência ao quadro de produção normativa, a Lei nº 10.446 de 2002 

prevê a atuação da Polícia Federal quando determinadas tipos penais de repercussão 

estadual e internacional exigirem repressão uniforme. Tal providência deve partir após 

autorização ou determinação do Ministro da Justiça. 

                                                             
245 GARCÍA-PELAYO, Manuel. As Transformações do Estado Contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p.111. 
246 CRISTO, Fernanda Trajano. O mito da segurança através do direito penal. Porto Alegre: 
Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, 2006, p.98-140. 
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A norma é coerente a sistemática constitucional do art.144 que prevê a 

atuação da Polícia Federal, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança 

pública. Entretanto, a norma tem caráter simbólico diante do colapso das investigações 

criminais no Brasil.  

Em 2011, dos 5,3 milhões de inquéritos policiais recebidos pelas 

Promotorias Estaduais e Procuradorias da República, cerca de 72% ou 3,8 milhões 

foram arquivados ou estão sem conclusão. Não se chegou à autoria e a materialidade 

dos delitos, os procedimentos investigativos retornaram a Polícia Judiciária para 

complementação das investigações, este ritual de ida e volta, MP-Polícia Judiciária 

demonstra esse colapso. 

Então submeter à Polícia Federal investigações complexas e com grande 

envergadura em diversos estados sobre determinada prática delituosa como prevê a Lei 

nº 10.446 tem relevância normativa, oferece segurança jurídica a atuação policial, mas 

não garante efetividade das investigações criminais. 

Os Decretos nº 4411 e 4412 de 2002 apenas regulamentam a atuação da 

Polícia Federal e Forças Armadas em terras indígenas e unidades de conservação, 

dispondo os limites de atuação e procura dar estrutura legal para ações policiais e de 

segurança nestas áreas. 

A Lei nº 11.473 de 2007247 procura estimular a cooperação entre União e 

Estados para execução de atividades e serviços imprescindíveis para segurança pública. 

Reduz este conceito à “preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 

do patrimônio”. 

 O art. 3º discrimina estas situações imprescindíveis: policiamento 

ostensivo, cumprimento de mandados de prisão, serviços técnico-periciais, registro de 

ocorrências policiais. Os termos da cooperação deverão conter metas, definição de 

etapas e planos de aplicação de recursos financeiros. 

Entretanto, os convênios entre entes federados deverão realizar-se a partir da 

Força Nacional de Segurança Pública segundo o art. 2º da lei. A FSN composta por 

                                                             
247 Reforça a análise já realizada da produção legislativa nesta área originar-se no Poder Executivo, pois 
esta Lei é resultado da Conversão da Medida Provisória nº 245 de 2007. 
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Policiais Militares e Policiais Civis repete o modelo militar das Forças Armadas248. É 

uma Polícia Militar nacionalizada composta majoritariamente de militares estaduais249. 

 O Decreto nº 5289 de 2004 disciplinou a organização e o funcionamento da 

Força Nacional de Segurança. O art. 2º-A deste Decreto compreende seis frentes de 

possível atuação, todavia apenas duas funções são desempenhadas efetivamente: a 

primeira função, o apoio a grandes operações, ocupações de áreas de conflito nos 

grandes centros urbanos, território indígenas; a segunda, o auxílio às ações da polícia 

judiciária estadual na investigação de crimes. 

O art. 4º prevê que o uso da FSN será autorizado pelo Ministro de Estado da 

Justiça de forma episódica e planejada, e neste ato haverá as delimitações: área de 

atuação, prazo, diretrizes operacionais e medidas a serem implementadas. Apesar da 

tessitura normativa empregada quanto a estes aspectos não critérios legais para atuação.  

Desse modo, o critério avaliativo para utilização é de natureza política.  Não 

há parâmetros legais que indiquem quando se pode utilizar a FSN. Geralmente, são 

utilizadas quando há crises locais de segurança pública simbolizadas por crimes 

peculiares que geraram repercussão nacional. 

SOARES250 avalia da seguinte forma: 

A Força de Segurança Nacional virou uma força militar e de presença 
ostensiva nos Estados. Isso é completamente absurdo e ridículo, porque a sua 
presença no Rio de Janeiro, por exemplo, é patética. Nós temos no Rio 50 mil 
policiais, em São Paulo são 100 mil. A Força Nacional tem um grupo muito 
limitado, e esse grupo não tem nem a experiência que uma cidade complexa 
como o Rio exige. Eles vêm ganhando diária, ganhando muito mais do que os 
que trabalham no Rio, e estes têm de ensinar a eles como se portar. Não faz 
nenhum sentido. E não agrega de nenhuma forma, nem mesmo 
numericamente. É mais uma presença política, simbólica. 

Essa análise crítica revela os problemas do programa de cooperação 

federativo mediante uso da FSN. Apontam-se basicamente quatro: ausência de previsão 

constitucional e critérios legais para o momento de utilização dessa força bélica, 

                                                             
248 Art. 11.  A estrutura hierárquica existente nos órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do 
Distrito Federal e o princípio da unidade de comando serão observados nas operações da Força Nacional 
de Segurança Pública. 
249 As Polícias Militares cedem seus integrantes para treinamento em um primeiro momento. 
Posteriormente, estes policiais serão convocados para missões temporárias que segundo previsão legal até 
90 dias. As convocações acontecem a qualquer momento e estes policiais deslocam-se do Estado de 
origem para o local a ser realizada a missão. A remuneração destes policiais é realizada através do 
pagamento de diárias (art.5º, parágrafo único, Decreto nº 5289/2004) sem prejuízo dos salários pagos 
pelos Estados. 
250 SOARES, Luis Eduardo. Força Nacional de Segurança: da Origem a Desfiguração.  Disponível 
em: <http://outraspalavras.net/outrasmidias/destaque-outras-midias/forca-nacional-de-seguranca-origem-
e-desfiguracao/>. Acesso em 20. março.2014 



76 
 

 

sobreposição de tarefas, enfraquecimento da imagem das polícias estaduais como forças 

suficientes para o controle da criminalidade; remunerações desiguais de profissionais de 

segurança pública na realização das mesmas atribuições.  

Ainda na perspectiva de uma legislação sistêmica de suprir lacunas e 

conferir eficiência as instituições policiais foi constatado um dos maiores problemas: a 

ausência de estatísticas criminais precisas, bancos de dados confiáveis, dados 

quantitativo sobre crimes, criminosos, vítimas, armas e drogas. 

Dado o caráter assistemático da reunião e tratamento dessas informações de 

acordo com cada ente federativo. Assim, em 2007 com o Decreto nº 6.138 foi criada 

Rede Nacional de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e 

Fiscalização(Rede Infoseg) e em 2012 através da Lei nº 12.681 é criado o Sistema 

Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e Sobre Drogas - SINESP . 

Há duas facetas complexas para diagnóstico dos problemas de segurança 

pública: a primeira, a ausência de bancos de dados amplos, confiáveis e seguros, o 

segundo, as cifras negras, isto é, a quantidade crimes ocorridos, mas não notificados 

pelas vítimas, e, portanto não foram inseridos nas estatísticas oficiais. A legislação 

ordinária federal procura atender a solução do primeiro problema. 

Também em 2007 houve a criação do Programa Nacional de Segurança 

Pública com Cidadania – PRONASCI através da Lei nº 11.530. No contexto de criação 

do PRONASCI há vários anos buscava-se a criação do Sistema Único de Segurança 

Pública, “em vez de unidade sistêmica, fruto de diagnóstico que identifica prioridades e 

revela as interconexões entre os tópicos contemplados pelo plano”251, há uma listagem 

de propostas fragmentárias e inorgânicas. 

O programa é dividido em 17 diretrizes de natureza genérica, desde o 

fortalecimento dos conselhos tutelares até a garantia de participação da sociedade civil. 

Possui quatro focos prioritários de atuação: etário(jovens de 15 a 24 anos), 

social(egressos do sistema prisional, vítimas de violência, pessoas em situação de 

vulnerabilidade social), territorial(regiões com altos índices de homicídios e crimes 

violentos), repressivo(combate ao crime organizado). 

O PRONASCI é um plano nacional de caráter genérico e abstrato, mas 

depende da atuação de vários Ministérios, além da cooperação de Estados e Municípios. 

Além da necessária normatividade que legislação confere necessita da construção de 

                                                             
251 SOARES, Luiz Eduardo Soares. Plano Nacional de Segurança Pública: histórico, dilemas e 
perspectivas.  IN Estudos Avançados, vol. 21, edição 61, 2007, p.77-97. 
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pontes para efetividade, e isto carece de decisão política. Principalmente, diante da 

extensa departamentalização e burocratização das estruturas governamentais. 

Portanto, diante de reduzida legislação federal após a Constituição de 1988, 

os parâmetros de estruturação das polícias são pretéritos e incidem na conformação e 

lógica de funcionamento destas instituições. A construção legislativa nas últimas duas 

décadas buscou fazer do artigo 144 da Construção um sistema na mais singular das 

concepções: “conjunto de elementos interrelacionados que interagem no desempenho de 

uma função”252. 

Dada a necessidade de relacionar o caráter sistêmico da legislação 

infraconstitucional federal com o princípio federativo Teixeira253 situa a problemática de 

forma precisa do seguinte modo: 

A questão se coloca na definição da competência de cada ente federativo em 
matéria de segurança pública e o alcance das limitações constitucionais 
precisa ser definido em face das novas dinâmicas impostas ao Estado em sua 
perspectiva interna. Em análise pontual, pode-se perceber que a questão da 
segurança pública, gravada na Constituição Federal de 1988, passa 
obrigatoriamente pelo tratamento do princípio federativo. 

 

Nesse contexto, o desenho federativo dado pela Constituição a segurança 

pública é fulcral para compreensão de que esta legislação federal apresentada será 

inócua e de baixa efetividade para solução de problemas âmbito estadual e municipal, 

nos quais os entes federados possuem mitigada autonomia para legislar e estruturar seus 

sistemas locais. 

 

5.2 DESMILITARIZAÇÃO COMO PRESSUPOSTO PARA CONSTRUÇÃO 

DOS VALORES DEMOCRÁTICOS NAS INSTITUIÇÕES POLICIAIS 

 

Desmilitarização é um conceito polissêmico, mas possui dois vieses 

importantes, um estrutural e o outro ideológico. O primeiro requer alterações de ordem 

normativa, a estrutura jurídica manteve a constituição militarizada quanto a segurança 

pública. O segundo viés não pode ser esfacelado meramente através da norma 

constitucional, este é um relevante aspecto indutor neste processo, todavia será a 

                                                             
252 Disponível em : 
<http://www.cic.unb.br/~jhcf/MyBooks/ic/1.Introducao/AspectosTeoricos/oqueehsistema.html>. Acesso 
em: 19.05.2013 
253TEIXEIRA, Márcio Aleandro Correia. Sistema Único de Segurança Pública: integração e autonomia do 
modelo federativo. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=952575f59148e0a9>. 
Acesso em: 10.04.2014 
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construção de cultura democrática numa estrutura de caráter civil responsável por estas 

mudanças. 

 O Projeto de Emenda Constitucional nº 51 de 2013 traz no rol de 

justificativas da propositura um conceito de desmilitarização: 

Implica a reestruturação profunda da instituição policial, no caso, da atual 
Polícia Militar, reorganizando-a, seja quanto à divisão interna de funções, 
seja na formação e treinamento dos policiais, seja nas normas que regem seu 
trabalho, para transformar radicalmente o padrão de atuação da instituição.  
Sem prejuízo da hierarquia inerente a qualquer organização, a excessiva 
rigidez das Polícias Militares deve ser substituída por maior autonomia para o 
policial, acompanhada de maior controle social e transparência.   

Este processo não se trata de apenas trocar a farda pelo uniforme; reduzir o 

elevado número de patentes e graus hierárquicos; dotar de fluidez na comunicação 

interna das instituições. Estas são medidas necessárias e inevitáveis. Todavia, implica 

em desvincular legalmente as Polícias Militares do Exército e adequá-las a parâmetros 

institucionais democráticos.  

 Estas mudanças são relevantes para ampliar o núcleo de direito dos 

policiais, desde da possibilidade de sindicalização até condições legais plenas de 

elegibilidade254. Uma segunda mudança é alterar e reformar o processo de formação dos 

policiais, ao estimular a construção uma identidade de policiais cidadãos. 

MUNIZ255 capta depoimento de um Oficial da PM do Rio de Janeiro que a 

relata a necessidade do policial ter identidade própria, este ainda indaga que a 

instituição policial militar está em uma “(...), encruzilhada entre coisa alguma e coisa 

nenhuma. Que tipo de profissional estamos formando com essa vidinha de caserna? Isto 

nos serve? Nós precisamos formar um especialista em segurança pública”. 

É o fenômeno crescente a adequação dos Cursos de Formação de Oficiais da 

PM aos Cursos de Direito através da adição de várias disciplinas eminentemente 

jurídicas, em alguns estados as Polícias Militares só admitem o ingresso na carreira de 

Oficiais da PM os bacharéis em Direito256. 

Desmilitarizar significa retirar esse caráter dúplice das Polícias Militares, 

referindo-se ao fato não serem militares nos moldes clássicos ou mesmo policiais dentro 

de um modelo democrático. Subjacente a este processo, deve-se idealizar em âmbito 

                                                             
254 GUIMARÃES, Rodrigo Nascimento Lacerda. Policial Militar é cidadão? Disponível em: 
<http://cidadaossp.files.wordpress.com/2009/03/artigo_policial_militar_e_cidadao.pdf>. Acesso em: 11. 
dezembro.2013. 
255 MUNIZ, Jaqueline. A Crise de Identidade das Polícias Militares Brasileiras: Dilemas e Paradoxos 
da Formação Educacional. Security and Defense Studies Review. Vol 1. Winter 2001, p.177-198. 
256  
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constitucional um modelo policial latino-americano, sem se deixar de se beneficiar do a 

do modelo francês e do modelo inglês de polícia. 

Os países latino-americanos possuem um traço histórico comum a 

convivência nas últimas décadas do século passado com ditaduras militares, nas quais o 

aparato de segurança público foi militarizado257. Desse modo, as soluções 

constitucionais e sistêmicas adotadas deveriam ser paradigmáticas na adoção desses 

modelos. 

Um primeiro legado desse processo não seria apenas dar uma identidade 

efetivamente de polícia democrática as Polícias Militares, mas desconstruir a identidade 

militar e reconstruir a identidade civil258. Esta retomada das sensibilidades civis é 

indispensável para que se auto-referencie como cidadão.  

A cidadania tem valor intrínseco quando o sujeito tem a prerrogativa de 

cidadão. Quando o policial torna a enxerga o outro não mais como “paisano”259, e de 

forma igualitária compreende o outro como um sujeito dotados de direito. Trata-se de 

uma virada identitária e conceitual na relação polícia e sociedade.  

A permanência de estruturas policiais militarizadas na área de segurança 

pública, inclusive com respaldo constitucional trata-se de déficit democrático260. Há um 

“descompasso entre os padrões democráticos de gerenciamento político adotados por 

um determinado corpo social e a realidade do procedimento decisório do maquinário 

institucional correspondente”261.  

Esses espaços constitucionais vinculados ao pensamento militar, na 

Constituinte em 1987-1988 já eram barreiras a plena compatibilizá-los com o novo 

paradigma democrático. Inclusive o projeto da Comissão Afonso Arinos262, um 

                                                             
257 ARIAS, Patricia; ROSADA-GRANADOS; SAÍN, Marcelo Fabián. Reformas policiales en América 
Latina: Principios y lineamentos progresistas. Programa de Cooperación en Seguridad Regional/ 
Observatório de Crimen Organizado en América Latina y el Caribe, con el auspicio de la Fundación Opne 
Society Institute: Bogotá, 2012, p.23-50. 
258 VIDICH; STEIN Apud CASTRO, Celso. O espírito militar: Um antropólogo na caserna. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.  
259 A questão do "paisano", no francês "paysan" - significa camponês, rústico. O equivalente a "paisano", 
seria "milico", depreciativo de "militar". CASTRO, Celso. O espírito militar: Um antropólogo na 
caserna. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 
260 A primeira aplicação da expressão “déficit democrático europeu” foi na década de 1970 pelo sociólogo 
britânico David Marquand ao analisar o Parlamento comunitário da União Européia. “CARVALHO, 
Daniel Campo. Déficit Democrático na União Européia: Gênese normativa e Perspectivas Jurídicas. 
Tese de Doutorado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2012.” 
261 CARVALHO, Daniel Campo. Déficit Democrático na União Européia: Gênese normativa e 
Perspectivas Jurídicas. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2012, 
p.09-10. 
262 Em relação à segurança pública o anteprojeto previa, especificamente em relação às polícias militares, 
o seguinte: “Art. 417. Os Estados poderão manter polícia militar, subordinada ao Poder Executivo, para 
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anteprojeto do texto constitucional, havia excluído as Polícias Militares do sistema de 

segurança pública, todavia dava uma faculdade aos Estados-membros para tomar a 

decisão de permanência destas instituições. 

Atualmente, há duas perspectivas mais sobressalente: uma aponta a 

viabilidade de reinvenção do modelo de polícia militar através de modulações 

organizacionais sem necessidade de alterações na norma constitucional, então as 

reformas administrativas e novos modelos policiamento nestas instituições seriam 

suficientes para dotá-las de eficiência263.  

Nesta perspectiva, há uma construção teórica e discursiva que afasta os 

paradigmas democráticos para privilegiar um eficientismo estatal. Todavia, esta escolha 

não é possível na ordem constitucional. Apesar de §7º do art. 144 da Constituição 

Federal impor a necessidade de formação sistêmica de um conjunto legislativo federal 

destinado a eficiência, o princípio democrático é transversal, prepondera, pois está nos 

valores constitucionais originários, e não pode ser preterido. 

Ainda se pode indagar sobre o princípio da eficiência inserto na emenda 

constitucional da reforma administrativa do estado brasileiro na década de 1990. A 

desmilitarização é condição sensível para dar amplitude ao princípio democrático, a 

substancialidade da democracia está ligada não apenas ao exercício do voto e a disputa 

eleitoral, ou funcionamento satisfatório do parlamento. 

RATTON264 compreende que o percurso político menos traumático é uma 

desmilitarização progressiva da segurança através das seguintes medidas: A primeira é a 

descentralização do trabalho das polícias militares, o que facilita a integração com as 

polícias civis.  

Esta medida apesar de administrativamente relevante ao procurar 

enfraquecer nas polícias militares o vínculo com os quartéis não provoca 

necessariamente a integração com as polícias civis. Inclusive, este conceito de 

integração policial é a tentativa de compatibilizar ou sincronizar duas instituições com 

perfil profissional, formação, lógica de funcionamento diverso e em alguns momentos 

conflitantes. 

                                                                                                                                                                                   
garantia da tranqüilidade pública, por meio de policiamento ostensivo, quando insuficientes os agentes 
uniformizados da polícia civil e do Corpo de Bombeiros.” 
263 PINC, Tania Maria. Treinamento Policial: Um meio de difusão de políticas públicas que incidem 
na conduta do policial de rua. Tese de Doutorado. Departamento de Ciência Política. Universidade de 
São Paulo, 2011, p.25-64. 
264 RATTON, José Luís. A controversa desmilitarização das polícias. 
Disponívelem:<http://www.comunidadesegura.org/pt-br/node/43209/73272>. Acesso em: 23.05.2014 
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A formação de policiais civis e policiais militares é muito distinta, os cursos 

de formação são contexto onde as pessoas criam vínculos pessoas e recebem a primeira 

carga de cultura organizacional. Portanto, policiais formados em estruturas 

organizacionais diferentes recebem formações diversas. 

Ademais, elenca outras quatro medidas, isto é, inovação organizacional, 

com novas modalidades de policiamento; novas formas de relação entre autoridade 

pública e questão social, evitando a criminalização da pobreza e dos movimentos 

sociais; redução das tensões entre oficialato e tropa. 

O policiamento comunitário, elencada como a maior inovação 

organizacional das polícias militares não reduz a utilização de técnicas e padrões 

operacionais militares. Apenas cria uma interface amigável de comunicação entre 

cidadãos e policiais. As prisões (capturas) e os enfrentamentos continuam sob a lógica 

militar. 

A criminalização da miséria é um processo complexo, apesar iniciar o 

percurso na polícia, será o sistema judicial criminal – juiz, promotor – os endossantes da 

prática policial. Portanto, é inconsistente atribuir apenas aos policiais a responsabilidade 

pela prisão e encarceramento em massa de pobres e a repressão aos movimentos sociais.  

Pois, segundo ZACCONE265, “a justiça penal não se destina a punir todas as 

práticas ilegais”, assim opera apenas um controle seletivo das ilegalidades, “utilizando-

se da polícia como auxiliar e da prisão como instrumento punitivo”. A carga de pressões 

sociais e críticas mais violentas é destinada a atuação policial, pois as decisões do 

Judiciário e do Ministério Público ainda que fundamentais para promoção da segurança 

pública situam-se em uma zona de “imunidade política”. 

Entretanto, para ZAFFARONI266 órgãos do sistema penal, inclua-se as 

polícias, exercem um controle social disciplinar, militarizado e verticalizado que 

distingui-se apenas da repressão ou mera ostensividade policial, mas, sobretudo 

configuradora da vida social da maioria da população.  

Este poder configurador destinado as Polícias Militares no contexto 

brasileiro provocará repercussões na noção de cidadania da maior parte da população. O 

liame entre polícia e cidadãos dar-se-á a partir da eficácia ou ineficácia desse controle 

social. Assim, para estas agências policiais militarizadas os indivíduos através de 

                                                             
265 ZACCONE. Orlando. Acionistas do nada: Quem são os traficantes de drogas. Rio de Janeiro: 
Revan, 2007, p.69. 
266 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p.22. 
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critérios seletivos e anti-democráticos serão considerados cidadãos a depender dessa 

seleção realizada. 

A última medida sugerida é a redução da tensão entre oficialato e tropa.  A 

igualdade é um princípio vital a democracia e ao constitucionalismo. O modelo 

militarizado de polícia não preza pela igualdade e muito menos pela meritocracia, e 

produz as seguintes conseqüências: ausência de coesão interna, fortes diferenças 

salariais, percepção acentuada de decisões injustas sofridas pelos não-oficiais, ausência 

de democracia nas decisões internas.  

Esta problemática seria resolvida através de uma desmilitarização da 

polícias. Torná-las instituições civis com mecanismo meritocráticos para ascensão 

promoveria uma instituição coesa e motivada. Observe-se o caso brasileiro da Polícia 

Rodoviária Federal, trata-se da única instituição policial do país com carreira única, 

critérios meritocráticos aferidos através da produtividade laboral dos seus integrantes, e 

tem como atribuição o policiamento ostensivo das rodovias federais.  

Para isto, é inevitável remodelar o sistema constitucional de segurança, pois, 

“polícia deve ser cidadão controlando cidadão, trabalhador controlando  trabalhador,  de  

forma  legal  e  legítima,  dentro do pacto social, antes de tudo prevenindo os crimes 

pelo policiamento ostensivo”267. A repressão, controle da criminalidade dar-se-á através 

da técnica policial e não da técnica militar. 

Uma segunda perspectiva, amplamente majoritária, defendia por 

ADORNO268, ZAVERUCHA269, MESQUITA NETO270, compreende neste caso, que as 

reformas tópicas são insuficientes, dá-se a necessidade de uma desmilitarização das 

polícias militares. 

Nessa discussão de aspecto muito fragmentário, principalmente na ciência 

política, na sociologia, na antropologia, todavia quanto ao aporte jurídico-constitucional 

importa responder sobre a necessidade de reforma constitucional do sistema de 

segurança pública, analisar a viabilidade e a coerência sistêmica, os possíveis problemas 

                                                             
267 RATTON, José Luís. A controversa desmilitarização das polícias. Disponível em: 
<http://www.comunidadesegura.org/pt-br/node/43209/73272>. Acesso em: 23.05.2014 
268 ADORNO, Sérgio. A criminalidade urbana violenta no Brasil: um recorte temático. BID, Rio de 
Janeiro, n.35, 1º sem, 1993, p.03-24. 
269 ZAVERUCHA, Jorge. FHC, forças armadas e polícia: entre o autoritarismo e a democracia (1999 
a 2002). São Paulo: Record, 2005. 
270 MESQUITA NETO, Paulo. Violência policial no Brasil: abordagens teóricas e práticas de 
controle. In: PNADOLFI, Dulce (org). Cidadania, Justiça e Violência. Rio de Janeiro: Ed. Fundação 
Getúlio Vargas, 1999, p.130-148. 
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jurídico-funcionais oriundos destas alterações, bem como os limites dogmáticos dessas 

possíveis alterações.  

No atual quadro de problemas discutidos, há pelo menos três soluções: a 

reconstrução do sistema segurança pública através de emenda constitucional; a 

desconstitucionalização das instituições policiais ao dar possibilidades dos Estados 

construírem seus órgãos a partir reduzidas regras constitucionais; uma terceira 

possibilidade menos traumática jurídica e politicamente é a regulamentação 

infraconstitucional adequada do papel e missão das polícias. 

Esta última mostrou-se insuficiente, fenômeno apontado no capítulo 

anterior, apesar da legislação ordinária construída neste período, permanece incólume o 

formato estrutural hierarquizado, a lógica militarista de atuação policial, a formação 

educacional antidemocrática e belicista.  

 

5.3 REFORMA CONSTITUCIONAL E PROPOSTAS AO MODELO 

CONSTITUCIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Democracia constitucional é alcunha qualificativa a forma de organização 

política inspirada nos ideais do constitucionalismo271, todavia a fim de preservar a força 

jurídica e a legitimidades política são necessárias reforma constitucionais. A ordem 

constitucional é construída a partir do tênue equilíbrio entre permitir mudanças e 

impedir rupturas radicais272. 

VALADEZ273 sugere que um sistema deve ser estável e dinâmico, pois 

poderá resolver as tensões da sociedade e resolver as disputas políticas através de 

procedimentos jurídicos. A Constituição é base do ordenamento jurídico. Devido à 

função desempenhada, é um ordenamento sujeito a mudanças o que inclui 

transformações radicais. 

                                                             
271 SANCHEZ, Miguel Revenga. Cinco Grande Retos (Y Outras Tantas Amenazas) para La 
Democracia Constitucional en El Siglo XXI. Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do 
Campo, ano 2013. p.191 -2-213.  
272 VALADEZ, Diego. El Orden Constitucional: Reformas e Rupturas. Disponível em: 
<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2734/33.pdf>. Acesso em: 21.04.2013 
273 VALADEZ, Diego. El Orden Constitucional: Reformas e Rupturas. Disponível em: 
<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2734/33.pdf>. Acesso em: 21.04.2013 
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Segundo HABERLE274, “em principio, la duración y la estabilidad de la 

Constitución parecen hablar en contra de las modificaciones constitucionales”, todavia 

se estas forem realizadas de maneira oportuno transformam-se em instrumento para 

continuidade e estabilidade da comunidade política. 

Devido ao forte conteúdo político do texto constitucional e as severas 

conseqüências de suas alterações em determinadas instituições. Isto é, a redução ou 

aumentos dos espaços de poder de determinados atores políticos tornam este processo 

legislativo ruidoso e complexo. 

Nesse contexto, as reforma constitucionais, bem como o nascimento de 

novas constituições e elaboração de normas constitucionais implicam necessariamente 

em negociações políticas para que haja êxito. Todavia, muitas vezes estas negociações 

produzem soluções políticas e simultaneamente problemas jurídicos, pois são pactuadas 

muitas vezes propostas excludentes entre si.275 

Aparentemente, as maiores resistências as alterações na estrutura policial 

brasileira advém dos Oficiais das Polícias Militares276 e dos Delegados das Polícias 

Civis. Isto se deve ao fato que os primeiros temem a desmilitarização como mecanismo 

de esvaziamento dos seus poderes, todavia, Delegados e Oficiais combatem as 

propostas de emenda constitucional que tornam em carreira única a atividade policial277. 

Todavia, segundo um consulta Nacional chamada “O que pensam os 

profissionais da segurança pública no Brasil”, realizada pelo Ministério da Justiça, em 

2009, algumas constatações são possíveis: os policiais militares(77%) são mais ávidos 

por mudanças estruturais que os policiais civis(51,9%); os policiais civis são mais 

resistentes(41%) a unificação das polícias do que os delegados(40,9%). Quando 

                                                             
274 HABERLE, Peter. El Estado Constitucional. Cidade do México: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidade Nacional Autónoma de México, 2003, p.61. 
275 VALADEZ, Diego. El Orden Constitucional: Reformas e Rupturas. Disponível em: 
<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2734/33.pdf>. Acesso em: 21.04.2013 
276 SOARES, Luiz Eduardo; ROLIM, Marcos; RAMOS, Silvia. O que pensam os profissionais da 
segurança pública, no Brasil. Ministério da Justiça- Secretaria Nacional de Segurança Pública. 
Disponível em: < http://www.rolim.com.br/2002/_pdfs/300809.pdf >.Acesso em: 07.02.2014. 
277 Esse debate não é novo. Em 1987, contexto histórico dos Debates Constituintes, Delegados e Oficiais 
da PM debatiam sobre a extinção da Polícia Militar e transformação em Polícias Civis, ao expor suas 
idéias através de artigos e jornais, principalmente no Rio de Janeiro. (SULOCKI, Victoria-Amalia de 
Barros Carvalho G. Segurança Pública e Democracia: Aspectos Constitucionais das Políticas 
Públicas de Segurança. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p.116) 
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computadas “as preferências pró-mudança, independentemente das patentes, chegamos 

a 51,9% dos policiais civis e 77% dos policiais militares”278. 

Quaisquer alterações profundas no sistema segurança pública ensejam um 

custo político para realização delas, e também devido as conseqüências, pois algumas 

transformações esperadas dar-se-ão em médio e longo prazo, então Presidente e 

Governadores diante das incertezas recusam-se usar seu capital político para realizar 

essas mudanças. 

O Congresso Nacional na conjuntura de forças políticas depende de certos 

sinais do executivo para emendar pontos tão sensíveis das Constituições. E no 

parlamento aqueles setores corporativos policias ligados a Polícia Militar e as Polícias 

Civis- tem poder de persuasão e influência sobre Deputados e Senadores. Inclusive, 

vários deputados federais são integrantes destas corporações. 

No contexto brasileiro, a Constituição idealizada para obedecer a rígido 

percurso legislativo para alteração não impediu as várias mudanças. Quanto ao sistema 

de segurança pública houve apenas uma alteração na Emenda Constitucional nº 18 de 

1998 que conferiu aos militares estaduais um regramento jurídico quanto à remuneração 

diversa dos militares das Forças Armadas. 

As poucas alterações em determinado subsistema da Constituição não 

justifica a necessidade reforma, mas também necessariamente não traduz a noção de que 

o funcionamento daquelas instituições corresponda às demandas sociais. A norma 

constitucional precisa ter o dinamismo necessário para produzir as respostas sociais 

desejadas, desde que esteja sob os parâmetros democráticos e observem o “bloco de 

constitucionalidade”. 

Desde a promulgação da Constituição em 1988 até o momento atual 

surgiram cerca de 14 projetos de emenda constitucional que propõem reformas severas 

no sistema constitucional de segurança pública. Apenas dois destes projetos referem-se 

de forma direta ao conceito de desmilitarização em sua justificativa279, a PEC nº 46 de 

1991 do Deputado Hélio Bicudo e a PEC nº 51 de 2013 do Senador Lindbergh Farias. 

                                                             
278 SOARES, Luiz Eduardo; ROLIM, Marcos; RAMOS, Silvia. O que pensam os profissionais da 
segurança pública, no Brasil. Ministério da Justiça- Secretaria Nacional de Segurança Pública. 
Disponível em: < http://www.rolim.com.br/2002/_pdfs/300809.pdf >.Acesso em: 07.02.2014. 
279 A justificativa ou justificação na técnica legislativa trata-se da parte do projeto de lei ou emenda 
constitucional destinada “a apresentar os argumentos destinados a demonstrar a necessidade ou a 
oportunidade da nova norma”. PENNA, Sergior; MACIEL, Eliane Cruxên de Almeida. Técnica 
Legislativa: Orientação para Padronização de Trabalhos. Brasília: Senado Federal, Secretaria de 
Especial de Editoração e Publicações, 2002. 
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No projeto do ex-deputado Hélio Bicudo é proposto que os Estados poderão 

organizar suas polícias de acordo com as peculiaridades locais, todavia de acordo as 

diretrizes gerais criadas em lei complementar federal. Além disso, a polícia civil 

também caberia o policiamento ostensivo e seriam subordinadas aos Governadores de 

Estados.  

Na justificação do projeto há três objetivos fundamentais: desmilitarização 

das polícias, maior autonomia dos Estados em gerir as instituições policiais e extinção 

da Justiça Militar Estadual. Bicudo afirma que a emenda visa à desmilitarização da 

polícia, “sobretudo a sua desvinculação do estamento militar, circunstância até hoje 

impeditiva de seu melhor desempenho.”280. 

A PEC nº 46 tem uma construção legislativa objetiva e clara, mas não 

estabelece regras de transição para efetuar estas mudanças, e isto geraria insegurança 

jurídica. As normas constitucionais devem ter caráter genérico e abstrato, a Constituição 

tem textura aberta, dada a impossibilidade criação de normas jurídicas unívocas. 

Todavia, quanto às mudanças estruturais e as competências legislativas essa precisão 

legislativa deve ser maior a fim de não gerar debilidade na efetivação destas mudanças. 

O projeto de emenda constitucional nº 51 de 2013 do Senado Linbergh 

Farias objetiva basicamente estas alterações: desmilitarização das polícias, autonomia 

para os Estados definirem o modelo policial mais adequado(obrigatoriamente polícia ou 

polícias com ciclo completo e de natureza civil), possibilidade de criação de polícia 

municipais, criação de mecanismo de controle externo como ouvidorias, exigência de 

carreira única. 

Na justificativa traça o conceito de desmilitarização como uma restruturação 

profunda da instituição policial militar, desde a formação do policial a divisão interna de 

funções na corporação, “sem prejuízo da hierarquia inerente a qualquer organização, a 

excessiva rigidez das Polícias Militares deve ser substituída por maior autonomia para o 

policial”. 

A proposta apesar de bem estruturada, boa técnica legislativa, estrutura 

lógica, estabelece regras de transição, todavia é prolixa, extensa, pontua sobre muitas 

peculiaridades, principalmente os moldes jurídicos do controle externo através da 

Ouvidoria com a criação de sete incisos sobre o tema. Uma contradição dada intenção 

de dar maior autonomia estadual a gestão e formatação do sistema segurança pública. 

                                                             
280 Diário do Congresso Nacional, 12 de novembro de 1991, Seção I, p.22616 
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Outros projetos de emenda ao objetivarem unificar as Polícias Civis e 

Polícias Militares em Polícias Estaduais implicam na desmilitarização, pois ao 

proporem órgãos estaduais de segurança com natureza civil este debate será inevitável. 

Neste sentido, a PEC nº 21 de 2005 do Senador Tasso Jereissati, a PEC nº 143 de 2007 

do Deputado Edmar Moreira – esta trata-se apenas de um cópia da proposta anterior -, e 

a PEC 102 do Senador Blairo Maggi. 

Nestas propostas – PEC nº 21, 143 e 102 – inclusive nas demais sobre 

reformulação das polícias a justificativa é padronizada e as expressões utilizadas 

recorrentes são: “crise da segurança pública”, “crescimento contínuo da criminalidade”, 

“crise permanente de segurança pública”.  

Essa premissa de aperfeiçoamento e eficiência das instituições policiais 

deve ser secundária neste debate. Afinal, apesar dos bons prognósticos de tais alterações 

estas possuem uma margem de imprevisibilidade. Entretanto, as reformas da estrutura 

policiais devem estar fundamentada na possibilidade de adequação da polícia ao moldes 

democráticos. 

A premissa fundamental é a democracia e a cidadania. A superação do 

déficit democrático dessas instituições, o aperfeiçoamento da democracia constitucional 

brasileira. Associar desmilitarização e eficiência policial trata-se de reduzir os valores 

democráticos intrínsecos a esse processo a uma leitura exclusivamente utilitarista. 

É igualmente um equívoco vincular a militarização ou a preservação desses 

espaços militares a higidez e qualidade do sistema de segurança pública, afinal há uma 

crise sistêmica, as estruturas policiais concebidas não são capazes de satisfazer as 

demandas democráticas, isto é, efetivar o direito à segurança pública sem violar 

garantias fundamentais através de instituições porosas as reivindicações dos cidadãos. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A Constituição deve ser dinâmica e viva, defender sua força normativa, seu 

caráter de norma aberta e porosa é fundamental para vitalidade do Estado Democrático 

de Direito. Todavia. É uma construção político-jurídica incompleta que aspira por 

completude. Uma sucessão de aperfeiçoamentos, mudanças e reformas no texto 

constitucional e na interpretação das normas constitucionais concedem lhe concedem 

sobrevida e renovação.  

A Constituinte de 1987-1988 produziu um texto constitucional sob os limites 

das condições políticas daquele período, especificamente quando ao Sistema 

Constitucional de Segurança Pública a influência do pensamento militar vinculou as 

Polícias Militares ao Exército através de conteúdo normativo com parâmetros 

autoritários. 

Os anais da Constituinte revelam que os debates e discussões nas audiências 

públicas e na subcomissão de segurança foram devidamente controlados pelas Forças 

Armadas. Os militares filtraram o que lhes era conveniente em matéria de segurança e a 

estruturação dos órgãos policiais deu-se a partir de uma lógica militarista. Na correlação 

de forças prevaleceu a militarização das polícias, inclusive no texto constitucional. 

 Ao final de cerca de três décadas, esta parte da Constituição permanece 

intocada, apesar das dezenas de emendas já realizadas em outras partes do texto 

normativo. Trata-se de um espaço paradoxal da norma constitucional, uma democracia 

com polícias militarizadas com contornos, estrutura e inspiração no modelo autoritário 

de Estado implantando após o Golpe de 1964.  

Então, retoma-se a problemática inicial: como então é possível adequar o 

sistema de constitucional de segurança pública, especificamente as Polícias Militares, 

aos paradigmas democráticos construídos pelo Constituinte originário em 1988 e 

efetivar o direito à segurança pública sob esses moldes? 

A primeira solução construída para responder este problema, apesar de 

necessária mostrou-se insuficiente. A regulamentação infraconstitucional da segurança 

pública a fim de proporcionar uma unidade sistêmica supriu lacunas normativas, 

desenvolveu parcerias entre federativos, mas não atingiu as estruturas organizacionais 

das polícias. 
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Esta legislação construída nos últimos quinze não conseguiu ser eficiente  para 

democratizar as polícias militares, e concretizar segurança social. No máximo, impingiu 

um aspecto mais humanizado e menos rude as instituições. Os textos normativos devido 

às limitações constitucionais procuraram suprir o vazio de efetivação do Direito à 

Segurança Pública. 

A preocupação cerrou-se na busca de uma polícia eficiente, mas que continuou 

autoritária, violenta, e em constante mal-estar com a cidadania. A priorização do 

paradigma da eficiência em detrimento da transversalidade e força do princípio 

democrático. Desse modo, a materialização constitucional do Direito à Segurança 

Pública no mundo fático deve partir não de uma perspectiva dual, entre democracia e 

eficiência, mas um construto simbiótico entre estes dois conceitos.  

A busca da concretização do Direito à Segurança Pública deve ser norteado a 

partir da maximização das liberdades dos indivíduos. Apesar da necessidade de criação 

de soluções coletivas que ultrapassam a repressão policial, isto é, perpassa desde a 

qualidade das escolas públicas até o estímulo a preservação de espaços de convivência 

pública (parques, praças, complexos esportivos).  

Uma leitura constitucional da problemática não reduz a segurança pública 

apenas aos órgãos e a repressão policial. O raciocínio deve partir da concessão de 

dignidade ao indivíduo, sem deixar de responsabilizá-lo individualmente. Uma rede de 

proteção social insuficiente fornecida pelo Estado não legitima a violência e as ações 

delituosas.   

Nesse contexto, associar eficiência policial ao encarceramento em massa é 

violação ao princípio democrático, pois é alijar os setores mais vulneráveis da 

população da cidadania. A militarização das polícias prestou-se de forma sistemática a 

realizar um controle social dos pobres.  

Foi possível constatar que o modelo policial militar é incompatível com uma 

democracia constitucional. A natureza cambiante das instituições revela-se um espaço 

de práticas autoritárias e insegurança jurídica para o cidadão. A dificuldade de 

autocrítica e realização de reformas institucionais severas, isto é, redução de graus 

hierárquicos, horizontalização das decisões, educação policial de qualidade, 

democratização interna, critérios meritocráticos na ascensão e ocupação dos cargos. 

Essa fossilização da polícia militar como parâmetro de órgão policial ostensivo 

provoca a exigência de uma reforma constitucional. O redesenho normativo do sistema 

constitucional de segurança Pública deve partir de três premissas uma maior e 
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fundamental, democratização institucional, e outra duas, a desmilitarização e a máxima 

estadualização do sistema de segurança pública.  

A prevalência do princípio federativo, isto é, os Estados devem ter maior 

autonomia na formatação dos seus órgãos policiais. O texto constitucional traçaria 

apenas moldes mínimos para impedir a criação de sistemas estaduais incompatíveis com 

o espírito democrático e a unidade sistêmica da federação e da Constituição. 

A militarização da segurança pública não é um processo apenas decorrente do 

organograma policial permitido pela norma jurídica, alterar a formatação legal da 

polícia militar não implicará necessariamente no abandono dos paradigmas militares nas 

ações e nas políticas de segurança pública. A mudança de mentalidade é um processo 

lento e gradual, todavia a norma constitucional tem caráter indutor neste percurso. 

As práticas democráticas institucionais, ou seja, a formação de pontes 

comunicativas entre sociedade e polícia, rompimento da dualidade civil/militar, 

formação integral do policial de forma a provocar a ruptura da dicotomia 

bacharel/militar, tendo em vista a necessidade de formação de policiais cidadãos, não 

militares ou juristas, mas especialistas em segurança pública. Portanto, a norma 

constitucional não pode ser uma instância jurídica de barramento destas mudanças. 

Deve-se observar que a Constituição tem limitações intrínsecas a sua natureza. 

O hiato entre norma e concretização de direito estabelece-se a partir da decisão política. 

Esta relação entre Direito Constitucional e Política proporciona compreender que o 

problema da desmilitarização não está apenas no campo normativo, mas, sobretudo, no 

político. 

 Todavia, conclui-se a fundamental contribuição a ser fornecida pelo Direito, a 

partir da criação de normas constitucionais de transição a serem inserida nos Atos das 

Disposições Constitucionais Transitórias(ADCT). Isto é, a formação de uma zona de 

segurança jurídica para que os Estados criem e remodelem seus órgãos policiais em um 

limite temporal estabelecido previamente. 

Reformar é admitir imperfeições, mas evitar situações problemáticas 

posteriormente. A existência de múltiplos órgãos policiais estaduais é saudável. Em 

corporações menores os controles legais são mais efetivos e as mudanças e 

readequações são menos traumáticas. A divisão de órgãos policiais a partir do critério 

de competência criminal(tipos de crimes; gravidade dos crimes) é uma temeridade, a 

experiência empírica demonstra que haverá sobreposição de tarefas e constantes 
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conflitos de competência. As disputas pelos espaços de poder certamente serão 

agravadas.  

O texto constitucional deve sugerir a instituições policiais por áreas territoriais 

(regiões metropolitanas, interior) com ciclo policial completo. Evita-se os choques e 

disputas corporativas, além de desestimular a existência de polícias com quadros 

excessivamente numerosos. 

A extinção das limitações constitucionais militaristas (hierarquia e disciplina 

militar; vinculação as forças armadas; proibição de sindicalização e greve; capacidade 

eleitoral passiva peculiar) implica em uma virada normativa extraordinária ao 

empoderar de forma democrática os policiais. Ao ampliar direitos fundamentais e 

efetivar juridicamente a cidadania destes indivíduos. 

A questão emblemática será a resolução de eventuais movimentos grevistas de 

policiais. Duas medidas relevantes minimizariam este problema: a possibilidade de 

ascensão efetiva na carreira (um policial de patrulha ascender até tornar-se chefe do 

policiamento e da própria corporação) e o estímulo a existência de corporações 

menores, pois esta medida facilita a criação de controles ou formulação de soluções nos 

momentos de crise. 

É possível concluir que a melhor resposta que o sistema jurídico-constitucional 

pode oferecer a desmilitarização da segurança pública é permitir mudanças na 

Constituição e maior autonomia aos Estados. Esta afirmação aparentemente simplória 

possui desdobramentos severos, pois ao alterar a estrutura do estado e reorganizar 

atribuições de entes federados enseja uma margem de dúvidas e imprevisibilidades. 
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