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RESUMO 

 

A Constituição Federal brasileira de 1988 sofreu 63 alterações em seu texto desde que foi 
promulgada, sendo 57 emendas constitucionais e seis emendas de revisão. Foram feitas 
reformas econômicas, fiscais, tributárias, previdenciárias e do sistema de saúde, mas o 
artigo da Constituição no que se refere ao modelo das polícias não foi alterado. De acordo 
com a literatura majoritária tal modelo constitucional condiciona, limita e restringe a 
formulação da política pública de segurança nos níveis estadual e federal. Uma 
constituição reflete a conformação das forças reais de poder de uma sociedade. Há forças 
contrárias à alteração do atual arranjo institucional? Qual é o papel dos interesses privados 
na formulação da política pública de segurança? A inscrição do modelo policial brasileiro 
na Constituição Federal representa o engessamento de interesses privados ou de grupos? 
Como as instituições devem ser desenhadas no sentido de incentivar ou reduzir a influência 
privada sobre decisões coletivas? Partindo do pressuposto que os grupos de interesse 
buscam se beneficiar das decisões governamentais, esse trabalho tem dois objetivos: (1) 
descrever o arranjo político definidor do texto constitucional referente à política de 
segurança pública e (2) explicar porque a elevada taxa de emendamento (3,1 emendas/ano) 
mostra que houve um número elevado de modificações constitucionais que deram nova 
orientação a diversas políticas públicas inseridas na constituição, mas não houve qualquer 
modificação no modelo constitucional de polícia. Isso limita e restringe as políticas 
públicas de segurança. 
Palavras-chave: reformas constitucionais; polícias; políticas públicas; desenho 
institucional. 
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ABSTRACT 

 

Brazilian Constitution has been modified 63 times since it was edited, in 1988. 57 of them 
were done in form of constitutional amendments and six were done by Review 
amendments. There has been made reforms in economic, tributary, previdenciary and 
health system issues, but the article that refers to police model have not been modified. 
According to most part of literature this constitutional model binds, limits and restrains the 
public security policy formulation in state and federal levels. A constitution reflects the 
real sources of power of each society. Are there forces acting against changing the existing 
institutional design? What is the role of private interests in the public policy making 
process about security? Does police model written in Brazilian’s constitution represent 
entrenchment of private or group interests? How institutions should be designed to increase 
or reduce the private influence over collective decisions? Considering that interest groups 
aim to benefit from governmental decisions, this paper has two objectives: (1) describe the 
political environment that defined public security policy in Brazilian constitution and (2) 
explain why the high constitutional amendment tax (3.1 amendments/year)  shows that 
many constitutional public policies have been modified but there was no change in 
constitutional police model. This limits and restrains security public policies.        
Key words: constitutional reform; police; public policy; institutional design. 
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INTRODUÇÃO 

 
“É na mudança que encontramos um objetivo”. 

Heráclito 
 

A Constituição brasileira de 05 de outubro de 1988 representou um marco em 

direção à redemocratização do país, ampliando os direitos e liberdades individuais. Apesar 

de representar a conquista de inegáveis avanços, muitas são as críticas que o texto 

constitucional recebe, ainda hoje, 20 anos após a sua promulgação. Entre elas está o 

suposto fato de ser uma constituição muito longa. Outra crítica freqüente é relativa à sua 

abrangência, por incluir em seu texto temas que não são de natureza constitucional e, 

portanto, poderiam ser tratados pela legislação infraconstitucional. Uma terceira crítica diz 

respeito à ausência de regulamentação de 51 dispositivos, tornando boa parte do texto 

inaplicável, indicando supostos problemas de paralisia decisória em relação ao processo 

legiferante brasileiro1. 

 A constituição brasileira é programática. Significa dizer que ela se constitui não 

apenas em um conjunto de normas, mas que contém linhas de ação que projetam, em 

muitos aspectos, ideais de futuro para o país. Contudo, a Constituição reflete um amplo 

espectro de opções políticas, que traduzem o choque das diversas tendências políticas. O 

texto final traduz inúmeras divergências entre diversas visões, muitas vezes antagônicas. 

No caso brasileiro, o momento político no qual a Constituição foi escrita refletiu 

tensões acumuladas durante mais de vinte anos. Podemos dizer que havia, no mínimo, um 

intenso conflito entre duas visões majoritárias: por um lado, o desejo dos políticos de 

pensamento de centro-esquerda, representando interesses dos movimentos sociais, os quais 

procuraram aprovar no texto constitucional o máximo de mudanças; por outro, o empenho 

dos conservadores, de manter sob controle o processo de abertura lenta e gradual2. O 

embate entre essas duas forças, bem como a participação de outros atores produziu um 

                                                 
1 Nesse caso, a crítica à existência de dispositivos não regulamentados se dirige ao parlamento, 
frequentemente acusado de não exercer suas atribuições legislativas normais, e aos extensos poderes do 
Executivo para apresentar e fazer aprovar projetos nas mais diversas áreas. Ver: ABRANCHES, Sérgio H. H. 
de. Presidencialismo de Coalizão: O Dilema Institucional Brasileiro. In: TAVARES, José Antonio Giusti 
(Org.). O sistema Partidário na Consolidação da Democracia Brasileira. Brasília: Instituto Teotônio Vilela, 
2003. 
2 Ver MARENCO, André. Devagar se vai ao longe: A Transição para a Democracia no Brasil em Perspectiva 
Comparada. In: A Democracia Brasileira: Balanço e Perspectivas para o Século XXI. Belo Horizonte: 
Humanitas, 2007. 
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texto no qual as contradições e o pluralismo da sociedade brasileira a colocam, desde a sua 

origem, frente à necessidade de modificações. 

O cenário no qual a Constituição brasileira de 1988 foi construída foi descrito por 

Bruce Ackerman como um momento fundamental, no qual se destacou a desintegração da 

ditadura militar e o ressurgimento da soberania popular. No entanto, o autor indica a 

presença de problemas estruturais no processo brasileiro de redemocratização, tais como a 

ausência de um líder carismático3, o fracasso do Plano Cruzado, a impopularidade do 

presidente José Sarney e a inclusão de interesses específicos no texto constitucional 

(ACKERMAN, 2006).  

Esses caracteres colocaram a Constituição de 1988 frente a dificuldades iniciais, 

especialmente em relação à desconfiança dos militares acerca dos caminhos que seriam 

trilhados pelos constituintes. A longa sequencia de governos militares (1964-1985) que 

antecedeu a convocação da Assembléia Constituinte brasileira de 1987 não proporcionou 

aos movimentos sociais canais adequados suficientes para canalizar e representar as 

demandas de grupos, organizações e segmentos profissionais junto aos aparelhos de 

Estado. Isso levou a Assembléia Nacional Constituinte a se tornar um espaço de discussão 

no qual demandas reprimidas há mais de duas décadas tivessem uma expectativa de serem 

canalizadas. 

 Segundo Melo (2007), a Constituição brasileira tem sido apontada como um dos 

elementos determinantes do (mau) funcionamento das instituições no país, com forte 

impacto na qualidade da democracia brasileira4. Além disso, a nova constituição 

democrática representaria, para muitos outros autores, um entrave importante para a 

governabilidade e a eficiência sistêmica (BARROSO, 2009; COUTO, ARANTES, 2006).  

Na verdade, Melo (2007) desconstrói parte desses argumentos, ao mesmo tempo 

em que o autor não refuta a tese de que matérias controversas enfrentem dificuldades para 

                                                 
3 “Nunca saberemos se Tancredo Neves teria atuado da mesma maneira que Nehru ou Mandela, ou mesmo 
De Gaulle. Sua morte prematura culminou na falta de um líder que substituísse o seu carisma. Em vez disso, 
o povo brasileiro teve um Presidente que estava mais interessado na duração do eu mandato do que na 
legitimação do processo constitucional. Ainda mais com o fracasso do Plano Cruzado, o Presidente Sarney 
respondeu às conseqüências da sua impopularidade por meio da promulgação de decretos, criando um 
precedente desastroso, causado pelo abuso do dispositivo constitucional, inspirado na República Italiana, 
por meio das chamadas ‘medidas provisórias’”. ACKERMAN, Bruce. Nós, o povo soberano. Fundamentos 
do Direito Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey. p. xl-xli, 2006. 
4 Observe-se que esse autor discorda desse argumento. Ele apenas aponta uma forte presença dessa opinião 
na literatura. Ver Melo, Marcus André. Hiperconstitucionalização e qualidade da democracia. Mito e 
Realidade. In: MELO, Carlos Ranulfo; SÁEZ, Manuel Alcântara. A democracia brasileira. Balanço e 
Perspectivas para o século 21. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007. 
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ser reformadas5. Além disso, Melo afirma ser de difícil sustentação a tese de que não há 

influência relevante da hiperconstitucionalização sobre a qualidade da democracia. 

Assim, tendo em vista que a quantidade de assuntos tornados constitucionais por 

decisão do constituinte originário é considerado excessivo pela literatura majoritária, a 

Constituição brasileira abrange, também, um grande número de políticas públicas, que são 

regulamentadas constitucionalmente. Seria de se esperar, então, que tais políticas públicas 

sofressem alto impacto dessa regulamentação constitucional. Contraditoriamente, porém, 

não obstante o alto grau de constitucionalização de boa parte da vida do país, tal fato não 

resulta em alto impacto sobre as políticas públicas (MELO, 2007).  

Parece existir uma contradição entre o volume de temas abordados pela 

Constituição brasileira e o impacto que estes deveriam exercer sobre a vida dos cidadãos. 

Se por um lado, a hiperconstitucionalização tem um relativo grau de impacto sobre a 

qualidade da democracia brasileira, por outro lado tem significativo impacto na eficiência 

governamental6.  

Diversos autores têm apontado para a desnecessária presença de temáticas e 

políticas públicas no texto constitucional, o que tem provocado impasses e instabilidades. 

Se os impasses não se verificam na governabilidade, certamente se verificam na gestão das 

políticas públicas (FIGUEIREDO, LIMONGI, 2007; MELO, 2007).  

A gestão das políticas públicas tem sido apontada como um dos grandes entraves 

para o avanço e consolidação de inúmeras iniciativas inovadoras7. O mesmo ocorre na área 

de segurança pública, em todos os estados do Brasil. No entanto, apenas muito 

recentemente especialistas passaram a apontar para a existência de falhas sistêmicas que 

limitam, restringem ou impedem que projetos e programas sejam bem sucedidos. Isso 

ocorre porque reformas substanciais precisam ser feitas para que tais propostas sejam 

implementadas.  

                                                 
5 De um total de 2445 propostas de emenda constitucional apresentadas desde 1992, apenas 1228 continuam 
em tramitação. Das 53 emendas constitucionais aprovadas apenas dez são de autoria dos parlamentares, 
enquanto que as demais (43) foram apresentadas pelo Executivo, demonstrando, mais uma vez, a força do 
poder de agenda do Executivo. Disponível em: <http//www.câmara.gov.br/sileg>. Nota do Autor. 
6 Essa tese, no entanto, não tem unanimidade na literatura. Melo (2007), por exemplo, afirma que essa 
contradição é apenas aparente. Melo defende que o impacto da hiperconstitucionalização sobre a qualidade 
da democracia brasileira é discreto. Para uma opinião em contrário, ver Barroso, Luis Roberto. 20 anos da 
constituição de 1988: o estado a que chegamos. In: SOUZA NETO et al (Coords). Vinte Anos da 
Constituição Federal de 1988.  Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2009. 
7 Ver SILVA, Eudenísio Batista da. Avaliação de Políticas Públicas: Desafios e Tendências. In: RABELO, 
Francisco Chagas E.; BERNARDES, Genilda D’arc (Orgs.). Políticas Públicas e Sociedade Civil. Goiânia: 
Cânone Editorial, 2004, p. 20. 
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Reformas precisam ser feitas no arranjo constitucional referente ao sistema de 

segurança pública e justiça criminal para que a política de segurança seja bem sucedida. 

No entanto, quaisquer reformas nesse tema esbarram na ausência de consenso e na 

resistência organizada. Toda e qualquer mudança institucional enfrentará resistências, 

pelas mais variadas formas e vindas das mais variadas fontes8. 

Este trabalho parte de um ponto de vista compartilhado por diversos autores, qual 

seja, o de que interesses privados, de grupos e de corporações foram deliberada e 

sistematicamente inseridos e protegidos pelo ordenamento jurídico-constitucional 

brasileiro (SUNDFELD, 2009; BARROSO, 1999 e 2009; SOUZA NETO, 2009).  

Um segundo ponto de partida a ser utilizado para a construção da idéia central do 

trabalho é que o modelo de polícia criado no período entre 1964 e 1967 - 

constitucionalizado em 1988, no art. 144 da Constituição Federal - funciona como 

mecanismo de permanência de interesses privados ou de grupos e representa 

constrangimentos à ação política destinada à alteração do status quo.  

A esta afirmação é preciso juntar uma terceira: o arranjo institucional produzido 

pela Constituição de 1988 não apenas mantém protegidos e cristalizados certos interesses, 

como também tais interesses representam impacto relevante na qualidade da democracia e 

no funcionamento do federalismo brasileiro. 

As polícias brasileiras são alvo de críticas pertinentes de todos os lados, 

principalmente em relação à forma de agir de seus integrantes, o recurso à violência, a 

comportamentos desviantes e à presença de corrupção em alto nível. Porém, todo 

argumento generalizante é falacioso, porque sempre haverá bons e maus em cada 

instituição. O que tem que ser visto é se o arranjo ao qual está submetida uma instituição 

favorece ou não o funcionamento adequado da mesma. Afirmo que o atual arranjo 

institucional favorece problemas de funcionalidade, accountability e gestão das políticas. 

Argumento que o atual arranjo institucional concorre para a institucionalização, mesmo 

que informal, dessas práticas. Argumento que interesses das corporações foram 

cristalizados na Constituição e que o arranjo institucional atual só interessa a determinados 

setores.  

Melo (2002) observa que os interesses são definidos a partir das especificidades 

intrínsecas das políticas, conforme a maneira como os custos e benefícios da política é 

percebida pelos atores. Além disso, o mesmo autor afirma que a incapacidade de se mudar 

                                                 
8 REZENDE, Flávio. Por que Falham as Reformas. Editora FGV, 2004. 
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uma política depende do poder de agenda, da existência de veto players9 e das 

características da “política de reversão”, que significa qual o arranjo que prevalecerá no 

caso de uma proposta de mudança não ser aprovada. Tudo isso aponta para a necessidade 

de identificar quais atores são capazes de influir na aprovação ou não de uma política 

pública (MELO, 2002).  

O modelo policial brasileiro não funciona adequadamente. As estatísticas de crimes 

violentos mostram um crescimento acentuado dos números a partir da década de 1980. 

Apenas recentemente, em alguns estados da federação, há indícios de redução desses 

números. No entanto, as razões para essas inflexões nas curvas de homicídios ainda 

precisam ser melhor analisadas para que seja possível apontar suas causas. 

Os argumentos colocados como pontos de partida apontam para um questionamento 

importante para o desenvolvimento da análise: as condições sociais e históricas que 

determinaram a construção do atual arranjo institucional persistem na atualidade? A 

resposta é negativa. Dezenas de dispositivos constitucionais foram modificados nos 

últimos vinte anos, não apenas porque as condições sociais, econômicas e políticas que os 

justificavam deixaram de existir, mas também porque as políticas públicas passaram a 

apontar para soluções diversas das que foram propostas originalmente. 

Uma das discussões mais em voga atualmente sobre o tema se dá em torno da 

flexibilização do modelo constitucional de polícia. Flexibilizar o modelo constitucional de 

polícia seria adotar um desenho institucional no qual cada um dos estados da Federação 

tivesse a liberdade para organizar suas polícias da forma mais adequada as suas 

peculiaridades, suas características e suas capacidades administrativas.  

Argumenta-se que tal medida poderia favorecer o desenvolvimento de políticas de 

segurança pública mais condizentes com as necessidades atuais, reforçando aspectos do 

federalismo brasileiro10. Modificar o artigo 144 da Constituição, colocando-o no plano 

infraconstitucional, permitiria modernizar o ordenamento de tal forma que a qualidade da 

política pública de segurança poderia melhor atender aos reclamos da sociedade e ao 

funcionamento mais adequado da própria instituição. 

A melhoria da qualidade da política de segurança pública é um clamor social. No 

entanto, a constitucionalização do modelo de segurança pública resulta no engessamento 
                                                 
9 Um veto player é um ator individual ou coletivo cuja concordância é necessária para que se tome uma 
decisão política. Segundo Tsebelis (1994) a estabilidade das políticas aumenta com o número de atores 
envolvidos, com sua incongruência (divergência de posições políticas) e com a coesão interna a cada um 
deles. TSEBELIS, George. Veto Players. How Political Institutions Work. Princeton, New Jersey: Princeton 
University Press, 1994. 
10 Entrevista com o deputado federal Paulo Rubem Santiago, PDT-PE. Recife-PE, 15/06/2009. 
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da política pública, impondo-lhe constrangimentos e restrições que, em última análise, 

trazem conseqüências para a própria qualidade da democracia11 brasileira. Estratégias de 

rent-seeking12 adotadas por grupos privados ou corporativos se sobrepõem aos interesses 

institucionais e sociais. 

Ao longo do trabalho, buscaremos analisar e tentar explicar os possíveis conflitos 

de interesses e a interação de atores públicos no âmbito das propostas para reforma da 

política pública de segurança do país em nível constitucional; verificar se há e quais são as 

conseqüências da permanência do atual arranjo institucional; se é possível apontar as 

tendências de reformas atuais no âmbito das propostas de reformas constitucionais, bem 

como o que se espera delas para obter maior eficácia na prestação de um serviço de 

segurança pública qualificado.  

A partir da análise do conteúdo das emendas constitucionais, da forma como se 

organizam as maiorias e como votam, e da forma como os representantes de interesses se 

relacionam com os legisladores em relação ao tema da segurança pública, este trabalho 

pretende identificar se há e quais são os mecanismos que explicam a permanência do atual 

arranjo institucional na Constituição brasileira, assim como, verificar se a contínua piora 

das taxas de criminalidade violenta, a baixa qualidade da política pública de segurança e a 

crise do sistema de segurança pública apontada pela literatura são afetadas pelo arranjo 

institucional. 

A pesquisa se justifica pela importância da análise. Responder a indagações como 

qual o impacto do arranjo institucional relativo às polícias sobre o desempenho da política 

pública pode oferecer caminhos para a solução de um dos problemas mais prementes da 

realidade brasileira. 

A forma como funciona uma instituição e os aspectos intrínsecos de sua 

funcionalidade podem facilitar a compreensão de como tal arranjo tem rebatimento sobre 

certos aspectos da nossa democracia. Se determinada política pública não se coaduna com 

os anseios da sociedade, ou mesmo com os princípios constitucionais e da Administração 

Pública e, ainda, se esta política pública é exercida de forma inequivocamente 

insatisfatória, tal fato tem algum efeito sobre a democracia brasileira. Além disso, ao optar 
                                                 
11 Segundo Helmke e Levitsky, clientelismo, financiamento ilícito de campanhas, normas subjacentes, que 
encobrem a violência policial nas cidades brasileiras, afetam a qualidade e a estabilidade da democracia. Ver: 
HELMKE, Gretchen; LEVITSKY, Steven. 2006. Op. cit. 
12 Na definição de Mitchell e Munger (1991), o conceito de rent seeking é geralmente relacionado à atividade 
de grupos de interesse que competem para obter benefícios das decisões governamentais. Kitschelt afirma 
que é frequentemente impossível determinar se uma política publica é orientada por estratégias de rent 
seeking ou se é orientada pela busca do interesse público. Ver KITSCHELT, Herbert. Linkages Between 
Citizens and Politicians in Democratic Policies. SAGE Publications, 2000. 
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pela busca de mudanças na esfera da administração pública pela via de reformas 

constitucionais, os atores políticos são instados a colocar sob sua mira certos arranjos 

contidos no próprio texto constitucional (e o fizeram em relação a diversas políticas 

públicas). Em relação às reformas na área de segurança pública, porém, não lograram 

realizar tal desiderato.  
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1 A DINÂMICA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 

 

O processo constituinte brasileiro de 1988 foi um marco da restauração democrática 

pós-regime militar. O Brasil passou por diversos momentos em que o processo político foi 

interrompido por movimentos políticos de exceção. O mais longo deles foi aquele 

inaugurado em 1964 e que só viria a se encerrar com o advento da chamada Nova 

República, em 1985. 

Durante o regime de exceção13 o regime militar procurou a todo custo manter um 

caráter de legitimidade ao movimento, mantendo o Congresso aberto. Apesar de ter criado 

um sistema partidário tutelado, conduziu a política com mão de ferro, restringiu o exercício 

da oposição e instituiu seu próprio conceito de democracia. O regime militar instalado em 

1964 pretendia conduzir o país sob um pretenso ideário de democracia muito particular14. 

O longo período militar (1964-1985) que antecedeu a reunião da Assembléia 

Constituinte brasileira de 1987, fez crescer na sociedade, durante o processo de abertura 

política, o anseio por uma nova Constituição. Era forte o desejo nacional de construir uma 

nova constituição baseada em princípios democráticos, até mesmo entre setores que 

haviam apoiado o movimento militar de 1964. 

Independentemente das divergências de cunho político, a Constituição Federal de 

1988 restaurou e ampliou diversos direitos e garantias constitucionais, com o objetivo de 

dar maior efetividade aos direitos fundamentais, permitindo a participação do Poder 

Judiciário sempre que houver lesão ou ameaça de lesão a direitos. Para demonstrar que se 

realizava uma profunda mudança no sistema político brasileiro, a constituição de 1988 

estabeleceu o voto universal, o livre direito de reunião e de associação, criou regras rígidas 

para a detenção e prisão de suspeitos, o direito a eleição direta para os cargos de Presidente 

da República, Governador do Estado e do Distrito Federal, Prefeito, Deputado Federal, 

Estadual e Distrital, Senador e Vereador, entre outras profundas modificações do sistema 

político.  

Além disso, a nova Constituição ampliou os poderes do Congresso Nacional, 

reforçou mecanismos federativos, elevando os Municípios à categoria de entes federativos 

                                                 
13 Principalmente a partir de 1967, os direitos e garantias individuais foram suspensos ou ignorados em nome 
das doutrinas de segurança nacional e de segurança do Estado. Entre as organizações criadas para defender 
essa doutrina se destacava o Serviço Nacional de Informações (SNI). Para uma descrição completa do 
período, ver: GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarada. São Paulo: Cia. das Letras, 2002. 
14 Rezende, Maria José de. A Ditadura Militar no Brasil: Repressão e Pretensão de Legitimidade. 1964-1984. 
Londrina: Editora UEL, 2001. 
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e qualificou como crimes inafiançáveis a tortura e as ações armadas contra o estado 

democrático e a ordem constitucional. 

Do ponto de vista das reformas constitucionais, o novo texto instituiu mecanismos 

legais de revisão e atualização do documento, a fim de permitir modificações pontuais na 

Constituição, facilitando sua modernização, por meio de um procedimento relativamente 

complicado de reforma constitucional15.  

Para os objetivos deste trabalho, é preciso apontar o olhar, ao menos 

superficialmente, sobre os fatos ocorridos no período em que se buscava a construção da 

nova Constituição. Tal exercício se reveste de importância crucial, pois naquele momento 

histórico o modelo institucional que pretendemos analisar adquiriu uma força e uma 

estabilidade que anteriormente não possuía. Em outras palavras, adquiriu os contornos do 

desenho institucional atual, bem como as condições políticas de perenidade. 

Couto (1998) afirma que 

 

Considerar o ordenamento constitucional nascido em 1988 é, portanto, 
fundamental para discutir o encaminhamento da reforma do Estado no 
Brasil, tanto em decorrência das regras político-institucionais estabelecidas 
pela nova Carta (sistema de governo e processo legislativo, por exemplo), 
como pelos dispositivos constitucionais que cristalizaram aspectos 
substantivos do modelo nacional-desenvolvimentista (monopólios estatais, 
restrição ao capital estrangeiro, estrutura do gasto público etc.). As reformas 
constitucionais realizadas no Brasil são marcadas por uma interação 
complexa de regras e conteúdos do jogo político; interação esta que se 
modifica ao longo do tempo, na medida em que se transformam, por um 
lado, o funcionamento das instituições políticas e, por outro, as injunções do 
ambiente socioeconômico16. 
 

 

No ordenamento jurídico brasileiro as regras para alterar a constituição estão 

estabelecidas no artigo 60 da constituição, regendo o processo de criação e aprovação de 

emendas constitucionais17. É um procedimento lento e de difícil conclusão, principalmente 

quando não há consenso sobre a matéria, como será mostrado no terceiro capítulo. A esse 

                                                 
15 Ver Figura 1. Fluxograma da tramitação de Propostas de Emenda Constitucional. 
16 COUTO, Cláudio Gonçalves. A Longa Constituinte: Reforma do Estado e Fluidez Institucional no Brasil. 
Dados, v. 41 n. 1 Rio de Janeiro: 1998. 
17 O mecanismo de Emenda Constitucional foi criado pela Constituição da Pensilvânia de 1776, mas foi 
consagrada como uma inovação da Constituição americana de 1787. Em geral os processos de mudança 
constitucional são marcados por situações de crise, revoluções, guerras civis ou restaurações democráticas, 
representando grandes alterações dos rumos políticos de uma nação. A primeira vantagem da Emenda 
Constitucional seria a de permitir mudanças institucionais dentro dos trâmites legais e mantendo a ordem 
legal. Outra vantagem é o de a Emenda Constitucional mudar apenas partes de uma Constituição, sem a 
necessidade de se convocar uma nova Constituinte. Nota do Autor.  
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tipo de constituição dá-se o nome de constituição rígida, em contraposição àquelas que não 

exigem quorum qualificado, chamadas de flexíveis. 

No direito comparado, os mecanismos de tramitação e aprovação de emendas podem 

variar significativamente, mas na maior parte dos países uma proposta dessa natureza passa 

por exigências superiores às necessárias para a aprovação de uma Lei ordinária, com 

mecanismos que vão da ampla maioria (2/3 ou 3/5) da Câmara dos Deputados ou do 

Senado Federal. Em outros casos, pode haver a exigência de que a proposta de emenda 

passe pelo crivo de um tribunal especialmente criado para tal função ou, ainda, pode haver 

a exigência de que a aprovação da proposta de emenda seja submetida aos estados 

federados18.  

No caso brasileiro, uma emenda pode ser proposta pelo Congresso Nacional (um 

terço da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal), pelo Presidente da República ou 

por mais da metade das Assembléias Legislativas dos governos estaduais. Uma emenda é 

aprovada somente se três quintos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal aprovar a 

proposta, em dois turnos de votação.  

Além disso, o procedimento de reforma constitucional brasileiro apresenta 

limitações de diversas naturezas. Podemos dividi-las em dois grandes grupos: as 

dificuldades procedimentais, inseridas na própria constituição e as dificuldades políticas. 

Tentar transpô-las é um exercício de paciência e determinação.  

Entre as limitações procedimentais, podemos elencar as seguintes: a) limitações 

materiais, conhecidas como cláusulas pétreas, as quais estão relacionadas no art. 60, §4º, 

que, na prática, finda por retirar do alcance do poder reformador outras normas de caráter 

genérico, como as normas previstas no art. 5º e seus incisos19; b) limitações 

circunstanciais, que são as relativas a algumas circunstâncias durante as quais a 

constituição não pode ser alterada, como, por exemplo, a impossibilidade de emenda na 

vigência de intervenção federal, de estado de defesa e de estado de sítio, e que estão 

definidas no art. 60, § 1º; c) limitações formais ou procedimentais, as quais estão 

delineadas na adoção de um procedimento mais complexo de tramitação da proposta 

legislativa de emenda da constituição, o qual varia muito no Direito Comparado, e dizem 

respeito, basicamente, à restrição da iniciativa do projeto e à exigência de um quórum 

                                                 
18 Em alguns casos o processo de análise e aprovação de emendas constitucionais passa pela revisão do Poder 
Judiciário (Suprema Corte ou Tribunal Superior), por um Tribunal Constitucional, como é o caso da França 
ou até por plebiscitos populares. Nota do Autor. 
19 É por esse motivo que se costuma dizer que os direitos e garantias fundamentais são cláusulas pétreas, ou 
seja, não podem ser alvo de modificações. Nota do Autor. 
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qualificado para sua aprovação, e que estão previstas no art. 60, incisos I, II e III, e 

parágrafos 2º, 3º e 5º. Por fim, ainda há uma forma definida de deliberação, prevista no art. 

60, §2º e uma forma especial para a promulgação, definida no art. 60, §3º.  

As dificuldades procedimentais são passíveis de análises de caráter 

primordialmente técnico-jurídico. No entanto, é importante frisar que a todas essas 

limitações e restrições somam-se as dificuldades de natureza política, as quais, como será 

demonstrado no terceiro capítulo, são  as de mais dificultosa superação.  

Sobre o assunto, diz Melo (2008, p. 34): 
 

O exercício do poder de reforma constitucional, no contexto de uma 
constituição rígida, se dá mediante um processo agravado, que visa dificultar 
ao legislador ordinário a alteração da lei fundamental, impondo-lhe 
restrições de ordem temporal, circunstancial, processual e material, uma vez 
que a limitação é imanente ao poder constituinte instituído. Nesse sentido, as 
normas de revisão são consideradas uma garantia da Constituição20.  

 

O mecanismo de alteração da constituição por meio de emendas constitucionais é 

uma característica do chamado “poder constitucional derivado”, tendo em vista que o 

poder constitucional originário é aquele que pertence a um parlamento reunido com a 

atribuição de criar uma nova constituição, rompendo completamente com a ordem jurídica 

anterior.  

Em sua obra clássica We, The People21 (Nós, o Povo Soberano, em português) 

Ackerman faz uma análise de alguns dos textos federalistas. Ele observa que em O 

Federalista no. 10, Publius22 apresenta suas preocupações com a legitimidade do Poder 

Constituinte originário. Diz ele que, em circunstâncias históricas revolucionárias o povo 

mobilizado tem uma participação política ativa, participando, muitas vezes diretamente, da 

                                                 
20 “A idéia de que certas matérias podem ser subtraídas do âmbito de incidência do poder de reforma 
constitucional, encontra fundamento na necessidade de preservar o arquétipo constitucional, esboçado a 
partir de uma decisão política da coletividade, mantendo a estrutura básica definida pelo constituinte 
originário, e traduzida em determinados princípios e institutos. Não é o poder constituinte (originário ou 
derivado) que dá fundamento às limitações materiais da constituição, mas sim a decisão política positivada 
em uma determinada constituição, através do poder constituinte originário. Ou seja, trata-se de um 
fundamento político”. MELO, Adriana Zawada. A Limitação Material do Poder Constituinte Derivado. 
Revista Mestrado em Direito. Ano 1, n. 8. OSASCO, 2008 p. 31-52. 
21 Nós, O Povo Soberano, na versão em português. Op. cit. 
22 O Federalista é uma coletânea de artigos publicados sob o pseudônimo de Publius por Alexander 
Hamilton, James Madison e John Jay, em que discutiam a formulação do sistema político norte-americano e 
sua estrutura constitucional. Entre outubro de 1787 e maio de 1788, Hamilton (51), Madison (29) e Jay (5) 
escreveram ao todo 85 ensaios, impressos em 4 jornais de Nova York. A tradição do pseudônimo clássico fez 
com que os Fundadores escolhessem a alcunha de Publius, em referência a Publius Valerius Publicola um 
estadista romano do século VI a.c., conhecido por sua eloqüência e dedicação à causa republicana. Era 
chamado de Publicola ou o amante do povo. 



24 
 

 

produção do texto constitucional. Quando a participação é indireta, os parlamentares 

tendem a representar o sentimento do povo. 

No entanto, nos momentos em que ocorre o processo de feitura de uma constituição 

em períodos de normalidade política, os parlamentares não representam o povo 

estritamente, antes representam facções existentes na sociedade (ACKERMAN, 2006). 

A concepção de facção apresentada por Madison em O Federalista no 10 é a 

seguinte: 

 
Entende-se por facção um número de cidadãos, sejam esses maioria ou 
minoria, que se agrupam e atuam em nome de um impulso, interesse ou 
paixão em comum, adversos aos direitos dos outros cidadãos ou aos 
interesses permanentes e agregados da comunidade (MADISON, 2003, p. 
264). 

 
 De acordo com Ackerman, o direito constitucional deve agir justamente para 

neutralizar as conseqüências maléficas da ação das facções, de forma a evitar que causem 

dano aos direitos básicos dos demais cidadãos e aos interesses mais gerais do conjunto da 

sociedade. 

Os representantes do povo não se dedicam exclusivamente ao “bem comum23”. Ao 

invés disso, o bem comum é algo que cada representante define livremente, a partir de 

pontos de vista bastante particulares. Além disso, os representantes estão sempre pensando 

em garantir suas reeleições. Para eles, esta é a principal preocupação e é a ela que dedicam 

a maior parte de seu tempo. Assim, apesar de defenderem certas bandeiras eleitorais de 

forma genérica, as quais são apoiadas pela maior parte do povo, os seus representantes 

buscarão apoio em organizações que possuem interesses pontuais e específicos. A ação 

desses grupos junto aos parlamentares influencia decisivamente o processo decisório e a 

atuação representativa (ACKERMAN, 2006). 

 Ainda segundo Ackerman, os representantes políticos recebem incentivos para se 

voltarem para interesses de ordem pessoal, de forma que, em retribuição, eles possam obter 

os apoios e os recursos necessários para se dedicarem a suas conquistas eleitorais.  “Uma 

organização política se sustenta a partir de instituições inicialmente criadas para 

satisfazerem interesses absolutamente pessoais”. (ACKERMAN, 2006, p. 342). 

 Vivemos numa sociedade na qual proliferam os mais variados grupos representando 

os mais variados interesses. Esses grupos se organizam e se institucionalizam para 

maximizar sua atuação nos mais variados aspectos. A proliferação dessas organizações de 
                                                 
23 “There is no such thing as public interest”. Schumpeter, Joseph A. Capitalism, Socialism and Democracy.  
New York: Harper & Row, 1950. 
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caráter privado transforma os espaços de discussão política numa arena aonde os grupos se 

digladiam em busca da consecução de seus objetivos particulares. Isso torna mais difícil o 

surgimento de uma coalizão vigorosa para conseguir agregar poder suficiente para obter 

uma decisão em seu favor.  

Tais grupos de interesses privados dispõem de poder e recursos suficientes para 

gerar pressões sobre o funcionamento da política, independentemente das aspirações dos 

cidadãos comuns ou de organizações de outra espécie. 

Para Ackerman isto é, na verdade, uma patologia do sistema político ligada ao 

conceito de rent-seeking. Um dos grandes desafios da política é criar estruturas que possam 

manter a busca pelos benefícios individuais sob controle, para permitir que os 

parlamentares legislem voltados para alcançar o bem comum24. 

 

1.1 Grupos de interesse e a criação do texto constitucional  

 

Para compreendermos o processo de influência dos grupos de interesse sobre a 

criação do texto constitucional é importante fazer referência às manobras tanto da situação 

quanto da oposição que permearam o momento político da transição democrática e que 

culminou na convocação da Assembléia Nacional Constituinte.  

O processo de transição democrática foi extensamente estudado pela literatura 

nacional e estrangeira, assim como o processo que permitiu equacionar os problemas 

relativos à formação da Assembléia Nacional Constituinte.  

É pacífico na literatura que o Brasil passou pela transição mais prolongada de todas 

as que ocorreram no cone sul. O processo de distensão política foi tão lento e gradual que o 

regime resultante recebeu o nome de democracia tutelada25. 

A transição não foi apenas lenta e gradual, como também meticulosamente 

dificultada e retardada pelo último governo militar. Com o diálogo dificultado pelo 

governo, a oposição optou pela estratégia da mobilização das massas, inicialmente 

buscando colocar em prática uma agenda que desembocasse na realização de eleições 

diretas, proposta que foi afinal rejeitada em 25 de abril de 1984. Derrotada a tese das 

eleições diretas, a oposição passou a vislumbrar os caminhos que levariam à eleição de um 

                                                 
24 Ver: ROSE-ACKERMAN, Susan. Corruption: A Study in Political Economy. New York: Academic 
Press, 1978. 
25 Para uma descrição das relações civil-militares no período da transição democrática ver ZAVERUCHA, 
Jorge. Relações Civil-Militares no primeiro governo da transição brasileira. Uma Democracia Tutelada. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 9, n. 26, p. 162-178, out, 2004. 
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representante das oposições no Colégio Eleitoral. O candidato das oposições poderia ser, 

naquele momento, Tancredo Neves ou Ulysses Guimarães26. Tancredo Neves foi vitorioso 

nessa disputa dentro do PMDB, pois era o candidato que reunia maiores condições 

eleitorais. Após sua indicação como candidato, as oposições centraram fogo em viabilizar a 

eleição indireta de Tancredo Neves por meio do Colégio eleitoral, objetivo alcançável de 

forma mais realista.  

Quando Tancredo Neves, já eleito, anunciou o então deputado federal Fernando 

Lyra como seu Ministro da Justiça, o futuro diretor-geral da Polícia Federal já estava 

escolhido: seria o coronel do Exército Alexandre Pires. Os demais integrantes do 

ministério foram escolhidos livremente por Lyra.  

Sobre o episódio, diz Lyra (2009, p. 185) “É claro que doutor Tancredo não me 

explicou porque preferiu escolher sozinho o diretor da Polícia federal, mas isso se deu, 

obviamente, porque ele tinha um acordo com o SNI para a transição”. 

A eleição de Tancredo Neves teve lugar a 15 de janeiro de 1985. O presidente, 

eleito indiretamente pelo colégio eleitoral, teve tempo de montar seu Ministério mas, na 

véspera de sua posse, em 14 de março do mesmo ano, Tancredo foi hospitalizado e veio a 

falecer em São Paulo em 21 de abril. Assumiu em seu lugar José Sarney, com a 

responsabilidade de concluir a transição (LAMOUNIER, 2006:180)27. 

Sarney manteve o Ministro responsável pela reestruturação da área de segurança 

pública durante oito meses, até a realização da primeira reforma ministerial, quando foi 

afastado tendo como pano de fundo a censura feita ao filme de Jean Luc Goddard, Je Vous 

Salue, Marie28.  

Com a saída de Tancredo Neves da cena política, o Congresso estava dominado por 

três forças políticas principais: os novos situacionistas, pertencentes à Aliança Democrática 

(formada pela coligação PMDB-PFL), considerada de centro-direita; a oposição 

remanescente do governo militar, à direita, representada pelo  PDS e uma oposição de 

esquerda, liderada pelo PT. A oposição de esquerda acusava a transição de engendrar  

 
uma manobra de cúpula, elitista, acomodatícia e, sobretudo, sujeita a 
uma condição implícita: a limitação do ‘alcance democrático das 
mudanças desejadas pelo país. (LAMOUNIER, 2006, p. 181).  

                                                 
26 LAMOUNIER, Bolívar. Da Independência a Lula: dois séculos de política brasileira. São Paulo: 
Augurium Editora, 2006, p. 179. 
27 As eleições que formariam a Assembléia Constituinte só seriam realizadas em 1985, ou seja, o Congresso 
que participou da formação da “Nova República” e que elegeu Tancredo Neves no Colégio Eleitoral havia 
sido eleito durante o governo de João Baptista Figueiredo. Nota do Autor. 
28 LYRA, 2009. Op. Cit. 
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Uma das características marcantes do sistema político criado pela nova 

Constituição é a concentração de poderes nas mãos do presidente da República. Em 

substituição aos decretos-lei, os constituintes de 1988 criaram as Medidas Provisórias29, as 

quais dão ao Poder Executivo larga margem de manobra para a atividade legislativa. Além 

disso, o art. 62 atribui à União o monopólio sobre um amplo espectro de temas como o 

direito civil e penal, processual civil e penal, tributário, do consumidor, trabalhista, etc., 

bem como a prerrogativa de oferecer ao Congresso o projeto orçamentário anual. 

Não apenas José Sarney, mas todos os presidentes que o sucederam abusaram do 

poder de editar medidas provisórias e tentaram influenciar agressivamente o Congresso no 

sentido de obter o quórum de três quintos dos votos dos parlamentares, necessário para 

autorizar a aprovação de emendas constitucionais (ACKERMAN, 2006). 

A concentração do poder de agenda nas mãos do presidente da República e o 

próprio sistema político brasileiro, chamado pela literatura de “presidencialismo de 

coalizão” levam os presidentes a agir agressivamente sobre os parlamentares no sentido de 

aprovar as propostas do Executivo.  

Segundo Márcia Teixeira de Souza (2003, p. 37),  

 
[...] os constituintes detinham uma clara percepção de que a definição de um 
método de escolha das proposições a serem inseridas na nova Carta, poderia 
desencadear, logo de saída, recursos de poder para alguns postos-chave na 
organização do processo30. 

 

 Alguns setores, como o liderado pelo Presidente da Assembléia Nacional 

Constituinte, deputado Ulysses Guimarães, pretendiam adotar um texto base, um pré-

projeto, que servisse de base para os trabalhos na Assembléia Constituinte31. 

 

 

                                                 
29 Ver: DINO, Wadih Damous Flávio. Medidas Provisórias no Brasil. Origem, Evolução e Novo Regime 
Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 
30 O presidente da Assembléia Constituinte, deputado Ulysses Guimarães (PMDB), tentara, de início, utilizar 
o mesmo expediente da Constituição de 1946, que previa a nomeação de uma comissão especial de 
parlamentares para elaborar o texto-base, proposta recusada pelos constituintes. A justificativa para esta 
recusa fazia-se em nome da exigência dos parlamentares pela democratização das decisões. Ver 
Souza, Márcia Teixeira de. O Processo Decisório na Constituição de 1988: Práticas Institucionais. In: Lua 
Nova n. 58. São Paulo, 2003, p 37-59. 
31 Tiveram como base projetos prévios oferecidos por juristas renomados as constituições de 1824, 1891, 
1934 e 1946 tendo, cada um deles, influenciado as respectivas constituições de algum modo. Para uma visão 
comparativa acerca da influência de cada um dos projetos prévios, ver José Afonso da Silva, 2009, Op. Cit. p. 
220-224. Ver também, SOUZA, Márcia Teixeira de. O Processo Decisório na Constituição de 1988: 
Práticas Institucionais. Op Cit. 
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Tabela 1.1 – Constituintes brasileiras baseadas em projeto prévio 
Ano 1824 1891 1934 1937 1946 1967 1969 1988 
Forma  outorg promul. promul. outorg promul outorg outorg promul 
projeto S S S N S N S N 
Elaboração do Autor, com dados retirados de Silva (2009)32. 
 

  

A Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, que ficou conhecida como 

Comissão Afonso Arinos, foi encarregada de elaborar um Anteprojeto de Constituição. 

Formada por 49 membros, foi criticada tanto por setores progressistas quanto pela direita. 

Sua composição era majoritariamente conservadora, como mostra o quadro abaixo: 

 
Tabela 1.2 – Comparação da composição política da ANC e da Comissão Arinos 

Posição 
Política 

Direita Centro-direita Centro Centro-
esquerda 

Esquerda 

Congresso 
Constituinte 

67 12% 78 14% 179 32% 128 23% 51 9% 

Comissão 
Arinos 

6 12% 8 16% 15 31% 13 26% 7 14% 

Fonte: Silva (2009) 

A representação política na Comissão Afonso Arinos e na Assembléia Nacional 

Constituinte apresentava matizes ideológicos similares, proporcionalmente. Tanto o 

Congresso Constituinte quanto a Comissão Arinos eram formadas por membros 

majoritariamente conservadores. Assim como na Assembléia Nacional Constituinte, o 

resultado do texto elaborado pela Comissão avançou além do que se esperava e o resultado 

final foi considerado bastante progressista e inovador33. 

A Constituição de 1988 acabou contando com 245 artigos, ao final dos trabalhos, 

enquanto que o Anteprojeto contava com 436 artigos. No entanto, essa diferença deve-se 

mais à técnica adotada do que propriamente a uma maior extensão do texto, pois a 

Constituição de 1988 tem, atualmente, 83.200 palavras, enquanto que o Anteprojeto tinha 

apenas 40.302 palavras34. 

Os parlamentares-constituintes rechaçaram a idéia de trabalhar limitados à 

existência de um texto-base e acabaram por rejeitar o projeto Afonso Arinos. Porém a 
                                                 
32 A existência de projeto prévio não é condição necessária para que tenha havido a sua utilização parcial ou 
integral na produção do texto constitucional Apesar de outorgada pelo Imperador Pedro I, a Constituição de 
1824 teve como base um projeto previamente produzido, o qual foi alterado pelo monarca. A Constituição de 
1969 teve como base a própria Constituição de 1967. Nota do Autor. 
33 Ver Quadro na p. 28: Perfil majoritariamente conservador dos deputados constituintes. 
34 É importante ressaltar que as propostas apresentadas por José Afonso da Silva e que estimularam boa parte 
dos debates durante o período de elaboração do Projeto da Comissão Afonso Arinos continha, pelo menos, 
duas propostas polêmicas e que não foram aprovadas: a adoção do unicameralismo e a criação de uma Corte 
(ou Tribunal) Constitucional. Nota do Autor. Para um estudo comparativo entre as propostas de José Afonso 
da Silva, o Anteprojeto e a Constituição, ver SILVA, José Afonso, 2009. Op. Cit. 
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ausência de referencias rendeu aos parlamentares grandes dificuldades. Foi necessário 

estabelecer uma sistemática organizacional para a condução dos trabalhos. A sistemática 

adotada foi a distribuição proporcional dos 559 constituintes em oito comissões temáticas, 

por sua vez divididas em três subcomissões compostas por 21 membros que discutiam 

temas conexos35. 

No início dos trabalhos nas comissões os parlamentares convidaram personalidades 

políticas e acadêmicas para participar de audiências públicas, nas quais apresentavam aos 

parlamentares seus conhecimentos sobre os temas correspondentes a cada um destes 

colegiados. Três relatórios eram apresentados e deveriam, em seguida, ser rediscutidos 

pelas respectivas comissões temáticas, cuja função era produzir um texto novo a partir das 

proposições recebidas. Esse modelo de discussão fracionado ensejou a criação de uma 

comissão que pudesse dar coesão e sistematicidade ao conjunto do texto. A Comissão de 

Sistematização foi, na prática, o sucedâneo do anteprojeto de Constituição (SOUZA, 

2003). 

Além da participação de intelectuais e experts nos mais diversos assuntos, vários 

setores da sociedade foram estimulados a dar a sua contribuição ao texto constitucional, na 

fase inicial dos trabalhos no Congresso Constituinte. Por meio de lobbies36, ou seja, grupos 

de pressão organizados para influenciar as decisões dos constituintes, diversos setores da 

sociedade procuraram defender seus interesses.  

O Congresso recebeu inúmeras propostas, formuladas por cidadãos brasileiros, por 

entidades de classe, por representantes dos trabalhadores e do patronato, entre outras 

entidades associativas, que deviam ser subscritas por um mínimo de 30.000 assinaturas. 

Até o encerramento dos trabalhos, a Assembléia Constituinte recebeu mais de 120 

propostas de emendas constitucionais nas mais diversas áreas, reunindo cerca de 12 

milhões de assinaturas. 

Segundo o relator do texto constitucional, deputado federal Bernardo Cabral,  

 

                                                 
35 A Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança era presidida pelo deputado José 
Tavares, tinha como Relator o deputado Ricardo Fiúza e contava com a participação dos Constituintes 
Alarico Abib, Arnaldo Martins, Asdrubal Bentes, Carlos Benevides, Daso Coimbra, Ezio Ferreira, Iram 
Saraiva, Hélio Rosas, Raimundo Lira, Ricardo Izar, Roberto Brani, Ottomar Pinto, Sadie Hauache e José 
Genoíno.  
36 Para Luigi Graziano (1997), o lobby é a representação política de interesses em nome e em benefício de 
clientes identificáveis por intermédio de uma panóplia de esquemas que, em princípio, excluem a troca 
desonesta de favores. Existiria uma distinção entre a fisiologia e a patologia do lobby (GRAZIANO, 1997). 
Nos EUA, desde 1946, com o Federal Regulation of Lobbying Act, foi regulada a atividade dos grupos que 
sempre funcionaram influenciando o comportamento dos congressistas. No Brasil, tramita um Projeto de Lei 
de autoria do Senador Marco Maciel (PE), no entanto, essa atividade ainda não foi regulamentada. 
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Tratava-se de forma de trabalho que privilegiava a espontaneidade das 
contribuições, ao invés de adotar o texto de juristas notáveis, a ser 
tomado como base rígida. Metodologia extremamente fluida e com 
acentuado potencial dispersivo, é verdade, era portadora, no entanto, dos 
vícios e das virtudes do assembleísmo democrático e republicano 
(CABRAL, 2009, p. 4). 

 

A Assembléia Nacional Constituinte, composta por 559 membros, sendo 487 

deputados e 72 senadores, foi instalada oficialmente no dia 01 de janeiro de 1987.37 Os 

Congressistas, eleitos nas eleições de 1984, simultaneamente desempenharam as funções 

legislativas ordinárias e constituintes. Decidiram abandonar os anteprojetos38 apresentados 

à época e construir um edifício legal artigo por artigo39. 

A opção pelo enfeixamento dos poderes constituinte e legislativo num mesmo 

Congresso não teve aprovação unânime. Para José Afonso da Silva (2007), tivemos, ao 

invés de uma Assembléia Nacional Constituinte, um “Congresso Constituinte ou uma 

Constituinte Congressual40”. 

Ackerman afirma que a forma como foi formulada a Constituição estimulou 

interesses específicos, os quais foram defendidos por meio de lobby agressivo, visando 

proteger constitucionalmente tais interesses. Uma situação mais próxima do ideal teria sido 

colocar o texto final à disposição do povo para a sua aprovação por meio de referendo 

(ACKERMAN, 2006).  

Para Barroso (2009), o mecanismo formal trazido pela emenda que convocou a 

Assembléia Nacional Constituinte, em 1985, foi um ato de reconhecimento e de 

acatamento da vontade popular soberana, expressada por seus representantes políticos. Ou 

seja, a escolha pela formação de um congresso ao mesmo tempo constituinte e legislativo 

ordinário foi uma decisão política. Assim, se tratando de um fato político, estava presente, 

desde os movimentos iniciais feitos para a formação da Assembléia, não o poder 

reformador, mas o poder constituinte originário (BARROSO, 2009). 

                                                 
37 Esse número é menor que os atuais 513 deputados e 81 senadores. São ao todo 594 congressistas. 
38 Foram sumariamente ignorados o anteprojeto da Comissão de Notáveis encomendado pelo próprio 
governo e coordenado pelo jurista Afonso Arinos, bem como o anteprojeto produzido pela Comissão de 
Sistematização. Ver SILVA, 2009. Op. Cit. 
39 A Comissão instalada pelo Presidente José Sarney com o propósito de elaborar uma nova constituição era 
presidida pelo jurista Afonso Arinos de Melo e tinha 49 membros. Ver SILVA, José Afonso da. Um Pouco 
de Direito Constitucional Comparado. Três projetos de constituição. Malheiros Editores, São Paulo: 2009. 
40 SILVA, José Afonso da. Poder Constituinte e Poder Popular, 2007, p. 78. Para uma opinião sobre o 
comprometimento da legitimidade democrática da Constituição de 1988 ver: COMPARATO, Fábio Konder. 
E Agora, Brasil? Folha de São Paulo, 03 de maio de 2008. Para uma visão crítica sobre a metodologia 
adotada pelos congressistas, outorgando poderes constituintes ao Congresso, ver SILVA, José Afonso da. 
Poder Constituinte e Poder popular, 2007. 
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O problema é que, na época, os setores da sociedade que defendiam mais 

ardorosamente as mudanças no sistema constitucional brasileiro temiam pela hegemonia 

dos políticos conservadores, o que poderia resultar em modificações aquém do esperado. 

Ao contrário do que se esperava apesar de conservador41, o Congresso funcionou, 

paradoxalmente, como veículo de aspirações populares, colocando-se em posições 

frontalmente contrárias àquelas defendidas por setores ligados ao regime militar recém-

encerrado (LAMOUNIER, 2005, p. 188). 

 

Tabela 1.3 – Perfil predominantemente conservador da Câmara dos Deputados 
Partidos % da Câmara  Números absolutos 

1987  1989 1987 (487)* 1989 (503)** 
PMDB 53,6 39,7 261 199 
PFL 23,8 20,8 116 105 
PDS 6,6 5,8 32 29 
PDT 4,9 5,6 24 28 
PT 3,3 3,2 16 10 
PRN 0 2,6 0 13 
PSDB 0 9,0 0 45 
OUTROS 0 13,3 0 67 

Fonte: Silva, 2009. 
* número de deputados em 1987 
** número de deputados em 1989 

Os avanços observados foram de tal monta que os setores mais conservadores se 

uniram para organizar uma contra-ofensiva, formado por um grupo hegemônico dentro da 

Assembléia Nacional Constituinte, que veio ser chamado de Centrão42. 

Para José Afonso da Silva uma constituição depende, e muito, dos procedimentos 

adotados antes e durante seu processo de produção. Com ele concorda Márcia T. de Souza 

(2003): 

 
As Assembléias Nacionais Constituintes, quase por definição, espelham 
momentos de tensão e de conflitos, uma vez que são instaladas para instituir 
um novo ordenamento do poder, ao mesmo tempo em que, simbólica e 
efetivamente, devem alterar ou eliminar a moldura política antecedente. 

 
Algumas das constituições brasileiras são constituições apenas no nome, pois não 

representam nem os valores políticos da maioria, nem o pensamento de um amplo conjunto 

de pensamentos, mas apenas refletem o pensamento de parcelas minoritárias da sociedade 

                                                 
41 Nas eleições de 1986 a Aliança Democrática (PMDB E PFL) elegeu 77% de todos os integrantes da 
Câmara e do Senado e todos os governadores dos Estados. Isto produziu um Congresso particularmente 
conservador. LAMOUNIER, 2005. Op. Cit. 
42 Em outubro de 1987, um grupo de 152 parlamentares de orientação predominantemente conservadora que 
se sentiam prejudicados com os resultados até então desenvolvidos pelos trabalhos da Assembléia Nacional 
Constituinte formou uma coalizão suprapartidária, a qual foi apelidada de “Centrão”. Nota do Autor. 
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(SILVA, 2009). Talvez por isso, a Constituição Federal de 1988 tenha sido combatida 

desde o primeiro momento em que foi promulgada. 

A Constituição de 1988 é a única das constituições brasileiras que pode ser 

considerada fiel ao princípio da participação popular. 

Apesar de promulgadas por congressos constituintes como a de 1988, as 

constituições de 1891 e 1946 foram, a primeira, julgada pelos congressistas convocados 

pelo Marechal Deodoro para esse fim. A segunda, votada pelos congressistas eleitos 20 

dias após a edição da Lei Constitucional n 13 (SILVA, 2009, p. 218). As demais 

constituições (1824, 1937, 1967/69) foram todas outorgadas pelo Executivo, na vigência de 

regimes de exceção.  

Em 1934 os constituintes participaram de uma típica assembléia nacional 

constituinte, reuniram-se especificamente para esse fim, e só após a sua promulgação, os 

constituintes passaram a compor o Poder Legislativo ordinário (SILVA, 2009, p. 219). 

A Constituição de 1988 também padece desse “pecado original”, ou seja, não foi 

fruto de uma Assembléia Constituinte exclusiva e sim feita pelos próprios membros do 

Congresso Nacional, eleito em 198643. 

 A fragilidade dos partidos, até hoje descaracterizados, seja por serem carentes de 

estrutura interna, seja por indigência programática ou oportunismo, não lograram exercer 

papel institucional relevante, não organizaram reuniões formais ou específicas nem 

orientaram seus integrantes nas votações44. 

 
Desprovidos de liderança presidencial45 e de balizamentos partidários, 
rejeitando inclusive a produção de um anteprojeto como referência46, o 
Congresso engajou-se num processo de elaboração constitucional atomizado, 
seguramente um dos mais desagregados e carentes de foco até hoje 
registrados pela ciência política. Levou quase dois anos para encerrar o 
trabalho e deixou as sementes de muitas dificuldades (LAMOUNIER, 2005, 
p. 189). 

 
Os constituintes acabaram por inserir no texto constitucional uma formidável série 

de entraves a reformas. Desde 1988 o Executivo tem estado à mercê do Legislativo em 

todas as questões que envolvam alterações na Constituição (SOUZA, LAMOUNIER, 

1990; LAMOUNIER, BACHA, 1994; SOUZA, 2003). 
                                                 
43 A Assembléia Nacional Constituinte foi convocada por meio da Emenda Constitucional n. 26, de 
27/11/1985. Fonte: Câmara dos Deputados. 
44 Ver Souza, Márcia Teixeira de. Processo Decisório na constituição de 1988: Práticas Institucionais. Lua 
Nova, n. 58. São Paulo, 2003. p 37-59. 
45 Sobre a fragilidade da liderança de Sarney, ver Ackerman, 2006. Op. Cit. 
46 Sobre a rejeição do anteprojeto de constituição produzido pela Comissão Afonso Arinos, ver SILVA, 2009. 
Op. Cit.  
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É um jogo permanente, no qual o Congresso é refém do Executivo no que pertine à 

produção de legislação ordinária e o Executivo é refém de tudo que se refere a reformas 

constitucionais. No entanto, esse jogo é jogado, com a presença de crises freqüentes, mas 

nada indica que haja paralisia decisória ou limitações ao poder de agenda dos Poderes. 

 

1.2 A força das burocracias 

 

Um dos grupos de interesses privados mais organizados é o que tem origem no 

setor público. De acordo com Ackerman (2006), as burocracias, uma vez criadas, têm a 

capacidade de desenvolver uma espécie de “senso de autopreservação” que procura 

sobreviver independentemente das necessidades da coletividade. A sua busca por 

caracteres como eficiência e respeito ao “interesse público” e ao “bem comum” passa a ser 

subordinados, ao longo do tempo, a um interesse superior, que é a sua existência contínua. 

As burocracias passam a agir em defesa desse interesse principal. Nesse desiderato, 

elas farão uso de quaisquer recursos que se encontrem à sua disposição para criar 

delegações poderosas, as quais serão colocadas em posições de destaque e com influência 

para obter decisões em seu benefício. Isso significa que tais grupos lutarão arduamente 

para manter os benefícios pessoais que recebem dos programas públicos, 

independentemente do interesse público geral (ACKERMAN, 2006)47. 

Sarmento (2005) defende a necessidade de realizar o que ele chama de “ponderação 

de interesses” entre os interesses público e privado, no sentido de mitigar a 

supervalorização do interesse público. Fenômeno moderno, a supervalorização do interesse 

público inicia-se no direito administrativo e expande-se sobre as demais áreas do Direito, 

inclusive o direito constitucional. Paradoxalmente, a extrapolação do direito público sobre 

o privado emerge como empecilho à concretização dos direitos fundamentais, em razão de 

que, ao impor tal lógica, tem produzido a sujeição da concretização dos direitos 

fundamentais à eficiência e à performance do Estado. 

 

Um Estado que prima pela aplicação da defesa e garantia dos direitos 
fundamentais dos seus cidadãos, promove a proteção do autêntico interesse 
público ao mesmo tempo em que respeita o direito de liberdade 
(SARMENTO, 2005, p. 83)48. 

                                                 
47 Ver DOWNS, Anthony. Inside Bureaucracy, 1967. Ver também ARNOLD, Douglas. Congress and the 
Bureaucracy: A Theory of Influence, 1979. 
48 Essa aparente supremacia do interesse público sobre o privado tem mostrado conseqüências nefastas nos 
dias atuais, como por exemplo, a taxação dos inativos do serviço público que, em detrimento da desconfiável 
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Os grupos de interesse são tratados como importantes para a condução das políticas 

públicas nos EUA, assim como da política de fomento da atividade industrial. O próprio 

governo estimula os congressistas norte-americanos a interagir com os lobbies para 

produzir contratos particularmente lucrativos. Contudo, durante suas atividades no 

congresso os parlamentares são colocados frente a estímulos, os quais os levam a 

abandonar os interesses gerais e a investir seus recursos para se unirem a setores das 

burocracias, pois essa estratégia  ampliará suas chances de robustecer suas posições e 

reunir mais recursos para vencer eleitoralmente (ACKERMAN, 2006). 

Na arena política, a influência do sentimento do cidadão comum é minoritária. 

Apenas uma pequena parcela de cidadãos comuns, apenas aqueles que atuam de forma 

organizada é que tem capacidade de atuar em determinados aspectos da vida pública. Sua 

capacidade de influir no processo legiferante é pequena se comparada com a força da 

atuação organizada das burocracias do setor público e à força dos lobbies do setor 

produtivo49. 

Evidentemente, nem todos os parlamentares serão levados a apoiar os interesses 

desses grupos. Alguns representantes políticos optarão por atuar em defesa dos interesses 

dos grupos organizados da sociedade civil. 

No caso das polícias brasileiras, o clientelismo é uma prática que estimula a 

aproximação entre as burocracias e alguns representantes. A política eleitoral estimula 

certos representantes políticos a se aproximarem da instituição policial para, por meio de 

clientelismo, oferecer a seus eleitores vantagens particulares. 

Segundo Zaverucha (2003) a política eleitoral mina a atuação das polícias. 

Policiais, ex-policiais e pessoas de alguma forma ligadas à instituição buscam estreitar 

ligações com a representação política para estabelecer uma troca permanente de favores. A 

cada ano eleitoral cresce o número de policiais que buscam a ajuda de partidos políticos 

como estratégia de ação. Mais recentemente, essa aproximação dos policiais com 

representantes políticos tem sido substituída por uma estratégia de atuação política direta, 

na qual os próprios policiais têm, cada vez mais, buscado a via eleitoral para defender seus 

                                                                                                                                                    
saúde dos cofres públicos, atingiu a segurança jurídica, ferindo de forma grave o direito adquirido dos 
aposentados. Ver SARMENTO, Interesses públicos versus Interesses Privados. Rio de Janeiro: Lúmen 
Juris, 2005. 
49 A PEC no. 471, que transforma em servidores efetivos os parentes de donos de cartórios que estiverem 
exercendo as suas funções há mais de cinco anos é patrocinada pelo lobby dos cartórios, que é um dos mais 
fortes e organizados do país. Humberto, Cláudio. Jornal do Commercio de Pernambuco. Recife, 11 de 
junho de 2009. 
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interesses50. Os políticos policiais defenderão os interesses da categoria, da profissão, da 

instituição e da sociedade, nessa ordem. Os interesses gerais da sociedade ficarão em 

último lugar (ZAVERUCHA, 2003). 

O jogo político-eleitoral que permeia a relação entre políticos e policiais realimenta 

o clientelismo. Na medida em que os policiais dispõem de alto grau de discricionariedade 

durante a prestação do serviço, o poder de distribuir favores é oferecido aos eleitores em 

troca de apoio eleitoral. Cada vez mais, as polícias são úteis como estratégia para a 

conquista do voto (ZAVERUCHA, 2003). 

Essa relação entre políticos-policiais e eleitores pode exarcebar o clientelismo e 

transbordar em abuso de poder. De acordo com Goodin (1996), um dos requisitos que os 

liberais especificam como característica indicativa de uma boa constituição é que ela deve 

possuir mecanismos destinados a controlar o abuso de poder.  Modernamente, é desejável 

garantir que o governo mantenha-se em sua esfera de ação, isto é, que não exceda a sua 

autoridade51.  

Nas democracias, a polícia é uma agência de controle social que atua de acordo 

com a lei, com a obrigação precípua de respeitar o Estado Democrático de Direito. Se tais 

mecanismos devem controlar o abuso de poder de todos os funcionários públicos e dos 

demais integrantes dos poderes públicos, ainda mais importante se torna controlar o abuso 

daqueles servidores que detêm, pela natureza da sua atividade, o monopólio do uso da 

força sobre os cidadãos. O controle do abuso de poder deve ser exercido de tal forma que o 

corporativismo, o clientelismo e outras interferências indevidas na atividade policial não 

interfiram no cumprimento isonômico da lei (ZAVERUCHA, 2003). 

 

1.3  Fragmentação, contradições e decisão política 

 

No período da Constituinte (1987-1988) o debate sobre os problemas brasileiros era 

prejudicado, segundo Lamounier (2005), por dois fatores principais: os governistas 

buscavam a ampliação do mandato do presidente José Sarney e os políticos estavam 

inseguros quanto à sua própria legitimidade para empreender reformas. Assim, cada 

proposta de reforma era avaliada isoladamente, e não como fazendo parte de uma 
                                                 
50 Na atual legislatura, por exemplo, Recife tem três delegados e dois agentes de polícia vereadores, e a 
Assembléia Legislativa de Pernambuco conta com três delegados e um agente deputados estaduais. Ver 
ZAVERUCHA, Jorge. Polícia Civil: O Desafio da Reforma. Editora Universitária da UFPE, 2003. 
51 GOODIN, Robert. On Institutional Design. In: GOODIN, Robert (Org).  The Theory of Institutional 
Design. New York & Cambridge: Cambridge University Press, 1996 (2006). 
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engrenagem institucional que deveria ser criada (ou recriada), devendo, ao final, funcionar 

satisfatoriamente.  

Esse cenário de desconfiança e fragmentação facilitava a ação de “grupúsculos políticos 

com acesso a representação que se valiam da trama de subsídios de poder embutida no sistema 

político para criar dificuldades às reformas (LAMOUNIER, 2005, p. 227).” 

De qualquer sorte, o texto finalmente aprovado foi influenciado pelas vicissitudes 

da política ordinária, pelo sucesso provisório do Plano Cruzado e pela disputa pelo cargo 

de Presidente da República nas eleições presidenciais que se realizariam em 1989. 

Barroso (2009, p. 37) afirma que: 

A Constituição de 1988 foi o rito de passagem para a maturidade 
institucional brasileira. Nos últimos vinte anos, superamos todos os 
ciclos do atraso: eleições periódicas, presidentes cumprindo seus 
mandatos ou sendo substituídos na forma constitucionalmente 
prevista, Congresso Nacional em funcionamento sem interrupções, 
Judiciário atuante e Forças Armadas fora da política. 

 

O processo constituinte teve a participação de parcela considerável da sociedade 

civil, recém liberta de mais de duas décadas de autoritarismo. Nesse sentido, a Constituição 

de 1988 foi fruto de um notável exercício de participação popular, o que revela seu caráter 

democrático (BARROSO, 200952; BARROSO, 199753). No entanto, essa verdade traduz 

um paradoxo: ao mesmo tempo em que foi aberta a possibilidade de participação direta na 

construção de parcelas significativas do texto constitucional, o que teoricamente denota um 

caráter excepcionalmente democrático no que se refere ao grau de participação e 

mobilização popular, essa liberalidade de participação produziu um texto que refletiu 

contradições entre interesses públicos e de grupos.  

O tema da segurança pública também esteve em pauta durante os trabalhos da 

ANC, mas a discussão sobre a questão estava prejudicada pelo uso das polícias na 

perseguição política dos dissidentes do regime. Entre 1986 e 1987 discutiam-se, 

principalmente, formas de restringir o poder da polícia. Apesar disso, houve discussões 

sobre o que fazer com o modelo de polícia brasileiro (SULOCKI, 2007). 

Delegados da polícia civil e oficiais da polícia militar, oficiais do Exército, 

sociólogos, antropólogos e especialistas participaram das discussões, como convidados os 
                                                 
52 BARROSO, Luis Roberto. O Estado a que chegamos. In: SOUZA NETO et al (Coords). Vinte Anos da 
Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 
53 BARROSO, Pérsio Henrique. Constituinte e Constituição: Participação Popular e Eficácia Constitucional 
(1987-1997). Dissertação de Mestrado. Disponível em 
<http://www.buscalegis.ufsc.br/arquivos/mestra00.pdf>. Acesso em 03 de julho de 2009. 
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membros da Comissão de Segurança. Em relação ao modelo de polícia, duas eram as 

posições defendidas: a primeira defendia a unificação das polícias, transformando-as em 

uma única organização de caráter civil, concentrando em suas atribuições ambas as 

funções preventiva e repressiva. A opinião contrária defendia a manutenção do modelo 

dicotômico de polícia. 

Num primeiro momento os delegados defenderam um modelo civil de polícia. 

Pouco depois de iniciados os trabalhos da ANC os delegados passaram a defender um 

modelo no qual haveria duas polícias, sendo que a polícia civil teria a função de 

desempenhar o ciclo completo de polícia e a polícia militar, reduzida em seus efetivos, 

teria a atribuição de polícia de choque (destinada a contenção de distúrbios)54. 

Já os oficiais das polícias militares, com o apoio do lobby das Forças Armadas, 

mantiveram-se firmes na defesa da manutenção do modelo militarizado de polícia, 

principalmente baseados no argumento de que a atividade deve estar fundada nos 

princípios da hierarquia e disciplina. É preciso esclarecer que esse debate se deu muito 

mais fortemente fora do Congresso do que dentro dele. 

Os deputados constituintes estavam mais preocupados em discutir temas ligados 

diretamente ao funcionamento das instituições políticas e a instituir mecanismos de defesa 

e garantia dos direitos e liberdades civis, além de temas econômicos. 

Segundo Maurílio Ferreira Lima, 

 
Alguns temas eram banidos e considerados demoníacos, e um deles era a 
segurança pública. Segurança pública era assunto considerado assunto de 
segurança do Estado e do regime. Não havia espaço para discutir uma 
política de segurança que privilegiasse o cidadão55. 

 

Os grupos mais organizados da sociedade lograram inserir na Constituição alguns 

de seus pleitos, fazendo com que o texto refletisse uma ampla gama de interesses, os quais 

atendem desde reivindicações legítimas de trabalhadores e categorias econômicas, a 

interesses cartoriais, privilégios corporativos, reservas de mercado e ambições pessoais. 

Assim, pode-se dizer que a Constituição de 1988 contém, ao longo de seu texto, 

mecanismos de proteção de múltiplos interesses, resultando num texto casuístico, prolixo e 

corporativo (BARROSO, 2009, p. 46).56  

                                                 
54 Ver o projeto de Constituição de José Afonso da Silva. SILVA, 2009. Op. Cit. 
55 Entrevista com o deputado-constituinte Maurílio Ferreira Lima. Recife, 08 de junho de 2009. 
56 Para uma visão acerca do detalhismo excessivo da Constituição, ver BARROSO, Luis Roberto. Dez Anos 
da Constituição de 1988 (foi bom para você também?). Revista Forense 346:113, 1999, p. 117-118. Para 
uma opinião sobre a inserção de interesses corporativos na Constituição, ver SUNDFELD, Carlos A. O 
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Segundo o deputado constituinte Harlan Gadelha Filho,  
 

O presidente da Comissão de Segurança Pública na Constituinte era o 
deputado José Tavares, delegado de polícia aposentado e vice-líder do 
PMDB do Paraná. Ricardo Fiúza, o relator, representou os militares, porque 
com eles convivia diariamente. Quem mais se mobilizou mais avançou. Os 
integrantes de cada subcomissão tinham afinidade com o tema que discutia, 
de acordo com o perfil dos grupos a que pertenciam. Quanto às polícias, 
Bernardo Cabral e Nelson Jobim queriam uma polícia de ciclo completo, 
mas abriram mão de suas posições. Ibsen Pinheiro era Procurador de Justiça 
e estimulou fortemente o crescimento das prerrogativas do Ministério 
Público. Ele era líder do PMDB na Constituinte57.  

 

Muitos autores apontam a presença, na Constituição, de normas que garantem a 

certos grupos e corporações a proteção de seus interesses (BARROSO, 2009; 

SUNDFELD, 2009; SOUZA, 2003). As corporações, sindicatos, organizações 

empresariais e bancos conseguiram inserir no texto regras que os beneficiavam. Entre os 

grupos de servidores públicos, por exemplo, foram inseridas regras específicas de interesse 

dos magistrados, dos membros do Ministério Público, de advogados públicos e 

particulares, dos policiais dos mais diversos estamentos, dos corpos de bombeiros e dos 

cartórios de notas e registros, entre outros58. 

No discurso de encerramento dos trabalhos na Subcomissão de Defesa do Estado, 

da Sociedade e de sua Segurança, o deputado Ricardo Fiúza, relator dos trabalhos naquela 

comissão, afirmava: 

 
Ao se encerrar os trabalhos desta Subcomissão, admito que o nosso texto 
seja passível, como todas as coisas humanas são passíveis, de substanciais 
melhoramentos. Teremos oportunidade de fazê-lo ainda na Comissão 
Temática. na Comissão de Sistematização e no Plenário. O importante é que 
esta Subcomissão deu a este País, a esta Constituinte, um exemplo de 
democracia e de civilidade, porque aqui homens e mulheres de formação 
político-ideológica completamente diversa trabalharam intransigentemente 
na defesa de seus interesses (BRASIL, 1987)59. 
 

 
Merece transcrição literal a opinião de Barroso sobre os efeitos da excessividade e 

da minuciosidade de temas, bem como do detalhismo da Constituição brasileira: 

 

                                                                                                                                                    
Fenômeno Constitucional e suas Três Forças. In: SOUZA NETO et al (Coords). Vinte Anos da 
Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 11-17. 
57 Entrevista com o deputado-constituinte Harlan Gadelha Filho. Recife, 09 de junho de 2009. 
58 BARROSO, 2009. Op. Cit. 
59 Relatório Final da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e da sua Segurança. Brasil, 1987. 
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A Constituição brasileira, como assinalado, consubstanciou-se em um texto 
excessivamente detalhista e que, além disso, cuida de muitas matérias que 
teriam melhor sede na legislação infraconstitucional. De tais circunstâncias 
decorrem conseqüências práticas relevantes. A primeira delas é que a 
constitucionalização excessiva dificulta o exercício do poder político pelas 
maiorias, restringindo o espaço de atuação da legislação ordinária. Em razão 
disso, diferentes governos, para implementar seus programas, precisaram 
reunir apoio de maiorias qualificadas de três quintos, necessárias para 
emendar a Constituição, não sendo suficientes as maiorias simples próprias à 
aprovação da legislação comum. O resultado prático é que, no Brasil, - i.e., a 
implementação da vontade das maiorias formadas a cada época – se faz por 
meio de emendas constitucionais, com todo o incremento de dificuldades 
que isso representa (BARROSO, 2009, p. 49). 
 

A segunda conseqüência da decantada constitucionalização excessiva e minuciosa é 

o número espantoso de emendas, que antes do vigésimo aniversário da Carta já somava 56. 

Atualmente, já é de 63 o número de emendas constitucionais, o que significa um índice de 

emendamento de 3,1 por ano 60. 

Houve modificações constitucionais nas mais diversas matérias: limitação da 

remuneração de parlamentares; restrições à criação de Municípios; realização de reformas 

econômicas; administrativas; previdenciárias; do Judiciário; prorrogação de tributos 

provisórios; desvinculação de receitas; atenuação da imunidade parlamentar formal; 

contenção de medidas provisórias; redução do mandato presidencial; admissão de reeleição 

e daí por diante.  

São tantas as modificações realizadas na Constituição desde a sua promulgação que 

grande parte da literatura especializada coloca como questionável a classificação da 

Constituição brasileira de 1988 como uma constituição rígida. Uma constituição é definida 

como rígida. Como se sabe, uma constituição é considerada rígida quando o procedimento 

adotado para sua reforma é mais complexo do que aquele adotado para modificar as leis 

infraconstitucionais. Naturalmente que este é apenas um conceito formal pois, algumas 

vezes, constituições flexíveis, como a da Inglaterra, que sequer é considerada uma 

constituição escrita, apresentam-se mais estáveis e perenes no tempo que as constituições 

rígidas. A Constituição de 1988 é a mais emendada das constituições brasileiras em todos 

os tempos (MELO, 2002), conforme podemos observar no quadro abaixo. 

 

 

 

                                                 
60 São cinqüenta e sete Emendas Constitucionais e seis Emendas de Revisão. Fonte: Senado Federal. 
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Tabela 1.4 – Reformas constitucionais no Brasil 
Constituição Ano de vigência Ano de término Duração Quantidade de 

emendas 
Império 1824 1889 65 anos 1 
República Velha 1891 1930 40 anos 1 
Revolução de 30 1934 1937 3 anos 1 
Estado Novo 1937 1945 8 anos 21 
Redemocratização 1946 1967 21 anos 27 
Regime militar 1967 1988 21 anos 26 
Nova República 1988 Em vigor 21 anos 63 
Governo Sarney 0 
Governo Collor 2 
Governo Itamar 8 (sendo 6 de revisão) 
Governo FHC 35 (dois governos) 
Governo Lula 18 (dois governos) 
Fonte: (MELO, 2002) (adaptada pelo Autor).  
 

O excesso de mudanças constitucionais pode ser apontado, em certa medida, como 

uma disfunção da constituição brasileira, por significar que ela é imperfeita. É como se 

houvesse sido apresentada antes de ter sido concluída. Essa disfunção compromete a 

vocação de permanência da Constituição e o seu papel de simbolizar a prevalência dos 

valores duradouros sobre as contingências da política (BARROSO, 2009).  

A Revisão Constitucional de 199361 foi prevista nos Atos das Disposições 

Transitórias da própria Constituição para ocorrer após cinco anos de sua entrada em vigor, 

tendo sido votadas 19 propostas de emendas das quais apenas seis foram aprovadas. 

Melo (2002) aponta como importante fator que contribuiu para o malogro da 

Revisão Constitucional de 1993/94 a CPI do Orçamento, que derrubou os principais atores 

envolvidos no processo62. A mais forte explicação, porém, foi o calendário eleitoral, com 

eleições acirradas para a legislatura seguinte. Além disso, a questão fiscal era mais urgente 

e os custos de transação para aprovar matérias que não estivessem relacionadas com as 

contas públicas - assunto que reunia maiores condições de obter consenso - eram mais 

elevadas. Assim, o governo investiu na aprovação das reformas fiscais e abandonou as 

demais (MELO, 2002). 

                                                 
61 O processo de revisão da Constituição, previsto pelo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
iniciou-se em 13 de outubro de 1993 e terminou em 31 de maio de 1994. Nota do Autor. 
62 Os mais proeminentes líderes tiveram suas participações questionadas na CPI da Corrupção, entre eles os 
deputados federais Ricardo Fiuza, Ibsen Pinheiro e outros. Ricardo Fiúza, por exemplo, era o Relator da 
Comissão de Segurança e Ibsen Pinheiro, presidente da Comissão de Sistematização, um dos cargos de maior 
relevância. Para outros argumentos explicativos do fracasso da revisão constitucional de 1993, ver COUTO, 
Cláudio Gonçalves. A Longa Constituinte: Reforma do estado e Fluidez Institucional no Brasil. Dados, v. 41, 
n. 01. Rio de Janeiro, 1998. 
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Com o fracasso63 do processo de Revisão, iniciou-se um período de intensa 

atividade dos governos em direção à execução de reformas constitucionais. Melo (2005) 

afirma que o processo de realização de reformas constitucionais passou por algumas fases. 

Na primeira fase foram feitas reformas econômicas, as quais ele chama de reformas de 

primeira geração64.  

 

1.4 A agenda de reformas brasileira 

 

Nos últimos vinte anos o mundo passou por um movimento intenso de revisão do 

papel do Estado, no qual foram questionados o papel do Estado, seu tamanho e sua 

performance notadamente a partir dos anos 199065. 

No Brasil, esse movimento foi intensificado a partir do governo de Fernando 

Collor, tendo atingido seu auge durante o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso.  

Os programas de reforma foram orientados pela busca por melhoria da performance 

do setor público, visando atingir dois pontos principais: o ajuste fiscal e a mudança 

institucional66. Era necessário alterar a ordem burocrática no sentido de melhorar a 

performance. Entretanto, para alcançar tal objetivo, as mudanças institucionais se 

impunham. 

A mudança institucional realizada no Brasil daquele período centrou foco na 

revisão dos incentivos internos das burocracias públicas, na melhora da accountability, na 

modificação dos padrões de governança e na busca por melhor performance. 

Para Rezende, a reforma do Estado buscava 

 

Reinventar as estruturas burocráticas e seus procedimentos internos, rever as 
relações de controle no interior dos sistemas burocráticos e ampliar a 
orientação das agências públicas para um maior foco no cidadão e nas 
demandas sociais foram objetivos das mudanças institucionais (REZENDE, 
2004). 
 

                                                 
63A estratégia da oposição foi barrar as reformas propostas durante o período da Revisão Constitucional. 
Pode-se dizer que a oposição foi bem sucedida, pois só foram aprovadas as propostas menos polêmicas. 
64 Lamounier (1997) chama a primeira fase das reformas de “fase fácil das reformas constitucionais”. Couto 
(1998) diz que o ambiente ideológico internacional, influenciado pelas forças de mercado que romperam com 
o modelo nacional-desenvolvimentista também exerceu forte influência sobre o processo constituinte. Ver 
COUTO, Cláudio G. A Longa Constituinte: Reforma do Estado e Fluidez Institucional no Brasil. Dados, v. 
41, n. 1. Rio de Janeiro: 1998. 
65 FUKUYAMA, Francis. Construção de Estados. Rio de Janeiro: Rocco, 2006. 
66 REZENDE, Flávio. Por que falham as reformas? Rio de Janeiro: FGV, 2004. 
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As reformas aprovadas na primeira fase relacionavam-se com a estabilização 

econômica, fazendo parte de uma conseqüência lógica da estabilização monetária 

conseguida com o Plano Real. Além disso, o ambiente ideológico havia mudado muito 

desde a Assembléia Nacional Constituinte, e a reação a esse tipo de reforma estava 

circunscrito às minorias. 

Colocar ar reformas econômicas que tinham consenso em primeiro lugar era a 

decisão mais correta já que as mesmas tinham maiores condições de aprovação. Sobre isso 

diz Couto (1998): 

A obtenção de repetidas vitórias parlamentares significativas logo no início 
do governo é um trunfo para o Executivo, auxiliando-o na consolidação de 
uma base de sustentação no Legislativo, se congregar de forma negociada os 
parlamentares em torno de uma agenda comum; além disso, é uma 
demonstração de força do presidente (COUTO, 1998). 
 

 Caso invertesse a agenda, o governo correria um maior risco de derrota e toda a 

agenda de reformas poderia ser inviabilizada. A obtenção de vitórias logo no início do 

processo de reformas permite acumular forças para o enfrentamento de temas de maior 

dificuldade. Isso também permite que o esforço do governo em arregimentar parlamentares 

para construir amplas coalizões parlamentares de sustentação no Congresso elevaria os custos 

do processo de negociação no que diz respeito à obtenção de apoios (COUTO, 1998). 

É importante destacar que esse acúmulo de fôlego obtido pelo governo, apoiado 

pela sua coalizão de apoio permitiu que, mesmo durante o segundo governo, a agenda de 

reformas permanecesse com forte viés reformista. 

Segundo Couto e Arantes,  

 
Observando-se a dinâmica política e a produção legislativa pós-1988, é 
possível afirmar, sem exagero, que o país permaneceu numa espécie de 
agenda constituinte, como se, paradoxalmente, o processo de 
reconstitucionalização não houvesse se encerrado em outubro daquele 
ano (COUTO; ARANTES, 2006, p. 41). 
 

Melo (2002) realizou um estudo importante sobre as reformas constitucionais, 

mostrando que nos dez primeiros anos de vigência da Constituição foram aprovadas mais 

reformas que nos dez últimos anos. O autor demonstra que os governos pós-1988 buscaram 

impor, imediatamente logo imediatamente a partir da promulgação da Constituição, uma 

agenda de reformas constitucionais. No entanto, as reformas iniciais tiveram dificuldade de 

obter consensos. A partir do Governo FHC, as reformas passaram a ser mais bem sucedidas. O 

gráfico 1.1 mostra a evolução da aprovação de emendas constitucionais por ano de aprovação. A 

linha de tendência mostra uma inflexão decrescente, apesar de discreta.  
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Gráfico 1.1 – Emendas Constitucionais aprovadas por ano 

 
Fonte: Melo, 2002 (adaptado) 

 

O gráfico acima mostra tendência de redução do ritmo das reformas constitucionais 

no país, ao comparar a quantidade de emendas propostas pelo Executivo nos períodos dos 

governos FHC e Lula. Com o objetivo de testar a conclusão, comparamos a quantidade de 

PECs apresentadas pelo Poder Executivo a cada ano, a partir de 1995.  

O resultado está mostrado no gráfico 1.2, abaixo. Nesse gráfico, a tendência de redução 

da atividade reformista do Estado brasileiro passa a ser ainda mais significativa e evidente67. 

 

Gráfico 1.2 – Emendas apresentadas pelo Executivo em tramitação68 

 
Fonte: Presidência da República 

 

                                                 
67 O Gráfico 2 representa as Propostas de Emenda Constitucional apresentadas exclusivamente pelo Poder 
Executivo, ainda em tramitação. O objetivo é reforçar a conclusão de Melo (2007), tendo em vista que, no 
período entre 1995 e 2001 foram apresentadas oito PECs do Executivo e no período seguinte apenas seis. 
Fonte: Presidência da República. 
68 O Gráfico 2 representa as Propostas de Emenda Constitucional apresentadas exclusivamente pelo Poder 
Executivo, ainda em tramitação. O objetivo é reforçar a conclusão de Melo (2007), tendo em vista que, no 
período entre 1995 e 2001 foram apresentadas oito PECs do Executivo e no período seguinte apenas seis. 
Fonte: Presidência da República. 
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Podemos dizer que o ímpeto reformista, que vem arrefecendo nos últimos anos, 

durou aproximadamente dez anos. O que levou à permanência da agenda de reformas por 

tão longo tempo? A explicação mais usual encontrada na literatura está relacionada a um 

suposto envelhecimento súbito da constituição (COUTO; ARANTES, 2006; ABRUCIO; 

DURAND, 2002).  O texto, destinado principalmente a remover o entulho autoritário do 

período anterior, teria em seu corpo 

 
[...] uma incompatibilidade substancial entre o conteúdo da Carta de 
1988 e os desafios que a nova realidade econômica e política, nacional e 
internacional, passou a impor ao país. Essa incompatibilidade teria 
produzido dificuldades intransponíveis para a estabilização da economia 
e a retomada do desenvolvimento em novas bases (COUTO; ARANTES, 
2006). 

 

Outra explicação apresentada por Couto e Arantes (2006) é de que há 

impedimentos constitucionais impostos à implementação de algumas políticas pelo 

governo, ou seja, se a Constituição determina que sejam desenvolvidas determinadas 

políticas em linhas gerais, implementar alternativas ao delineamento dessa política exigirá, 

necessariamente, a modificação da constituição (COUTO; ARANTES, 2006). 

Com Fernando Henrique Cardoso69, essa tese da existência de uma 

incompatibilidade substancial entre a Carta e os novos desafios estruturais comprovou-se 

empiricamente, na media em que o governo recorreu à formação de uma ampla coalizão de 

governo que, diferentemente do pouco sucesso de seus antecessores, conseguiu 

implementar um conjunto importante de alterações na Constituição, pois a implementação 

do programa de governo exigia uma nova configuração das políticas públicas, notadamente 

nas áreas fiscal, econômica e administrativa70. 

Todas as gestões governamentais posteriores a 1988 se viram obrigadas a 

desenvolver boa parte de sua produção normativa ainda no plano constitucional, isto é, por 

meio de modificações, acréscimos e/ou supressões de dispositivos localizados na própria 

Carta. Tomar decisões e implementar políticas governamentais são atividades que, no 

Brasil pós-1988, não lograram adquirir uma rotina apenas infraconstitucional. Pelo 

contrário, boa parte dessas atividades teve lugar no nível superior da hierarquia legislativa, 

ou seja, na própria Constituição. 

A primeira emenda à Constituição foi feita em 1992, relativa ao exercício da 

representação e aos subsídios dos parlamentares. Na década de 1990, outras 23 emendas 
                                                 
69 Presidente da República Federativa do Brasil entre 1995 e 2002. 
70 Ver REZENDE, Flávio. Op. Cit, 2004. 
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foram aprovadas. Entre 2000 e 2006, mais 29 Emendas Constitucionais foram aprovadas, 

demonstrando o ativismo legislativo daquele período. 

As mudanças mais importantes em termos de instâncias decisórias foram realizadas 

por meio das ECs nº 5/1994 e nº 16/ 1997, a primeira tendo diminuído a duração do 

mandato presidencial de cinco para quatro anos e a segunda estabelecendo a reeleição para 

presidente, governadores e prefeitos.  

As reformas de segunda geração, que ocorreram no período do Governo Fernando 

Henrique, são consideradas difíceis de implementar em qualquer país. Acerca do assunto, Melo 

(2005) diz:  

Na verdade, as mudanças ocorridas são paradoxais. Como podemos 
explicar as transformações que se dão no padrão das políticas sociais, se 
considerarmos os formidáveis obstáculos fiscais e institucionais à 
mudança no país, pelo menos na forma em que este é analisado na visão 
dominante na literatura? Tais obstáculos não se resumiriam às restrições 
fiscais severas, mas incluiriam também o fato de o Brasil possuir um 
sistema político fragmentado, conforme sugerido por vários analistas, no 
qual as reformas são difíceis de serem aprovadas e implementadas. Tais 
transformações são ainda mais intrigantes, considerando-se que, por uma 
série de razões, as reformas nessa área, em qualquer país, são vistas como 
problemáticas. A minha hipótese é que tais mudanças podem ser 
fundamentalmente explicadas pela reestruturação do padrão de relações 
intergovernamentais no país. O Executivo tinha incentivos e capacidades 
institucionais para levar a cabo tal reestruturação (MELO, 2005, p. 846). 

 
 A presença de incentivos suficientemente fortes para que os atores conseguissem 

adotar a implementação de reformas de determinada natureza, em contraposição à 

impossibilidade de implementar reformas de outras naturezas pode ser explicada pelo fato de 

que não apenas o Executivo foi estimulado a promovê-las, mas também e principalmente 

porque o Executivo foi capaz de levar o Legislativo a apoiá-las. A ausência desses mesmos 

incentivos, por outro lado, explicaria a inflexão do Legislativo no sentido de rejeitá-las.  

Outro aspecto relevante é que reformas que não são capazes de adquirir apoios 

suficientes para serem aprovadas carecem desses incentivos. Está claro que a não 

aprovação de determinadas reformas está condicionada, principalmente, mas não apenas, à 

inexistência de incentivos. É bom lembrar que os incentivos aqui são entendidos não 

apenas como vantagens econômicas ou puramente eleitorais, mas como um amplo 

conjunto de fatores, como por exemplo: os custos de transação, as possibilidades de 

sucesso eleitoral dos atores após a aprovação das reformas, a incerteza quanto ao quadro 

futuro, a orientação das bancadas, o voto de liderança, etc. 
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 As reformas que foram aprovadas, especialmente no segundo governo de Fernando 

Henrique Cardoso são consideradas especialmente difíceis de aprovar, não apenas no 

Brasil, mas em qualquer país. São reformas feitas na chamada área ou setor social e 

constituem-se de um subconjunto das reformas denominadas de segunda geração, as quais 

apresentam características peculiares que as tornam difíceis de aprovar e, em especial, de 

implementar (MELO, 2002). 

 Dessa forma, pode-se afirmar que haverá reformas constitucionais mais fáceis ou 

mais difíceis de serem aprovadas a depender de sua natureza, do conjunto de incentivos 

aos quais os atores estejam submetidos e das capacidades institucionais de cada governo 

em implementá-las. 

 No entanto, antes de avançar na discussão do que nos interessa como ponto focal de 

análise, é preciso investigar até que ponto a fragmentação do sistema político interfere no 

processo de aprovação de emendas constitucionais. Não é possível deixar de observar que 

as mais recentes evidências apontam para a hipótese de que o sistema político brasileiro 

não é fragmentado, ao contrário do que se pensava (SANTOS, 2007; MARENCO, 2007)71, 

ou pelo menos não funciona como se fosse.  

O grande número de partidos aponta na direção oposta, isto é, que o sistema 

partidário é fragmentado. No entanto, na prática, o funcionamento das coligações 

partidárias no Congresso garante uma boa margem de governabilidade e de disciplina 

partidária.  O modelo brasileiro de multipartidarismo de coalizão faz com que o sistema 

político do país funcione de forma semelhante à de um sistema parlamentarista, no qual o 

presidente substitui a figura do primeiro-ministro na detenção do poder de agenda e o 

relacionamento entre Executivo e Legislativo apresenta grande previsibilidade, alta taxa de 

sucesso das propostas do Executivo e controle da maior parte das votações (SANTOS, 

2007; MELO, 2002, RANULFO, 2007)72.  

                                                 
71 Segundo Amaury de Souza, apesar do grande número de partidos no Brasil, as coalizões têm mantido o 
número efetivo de partidos entre 7,1 e 8,7 desde o governo FHC até o primeiro governo do presidente Lula., 
reforçando a hipótese de que o sistema político não é fragmentado. Ver SOUZA, Amaury de. Political 
Reform in Brazil: Promises and Pitfalls. Policy Papers on the Americas. Volume XV, Study 3. Center for 
Strategic and Internacional Studies. Washington DC: April, 2004. Sobre esse mesmo ponto de vista, ver 
Melo, Marcus A. The “Unsocial” Leviathan. Institutions, Interests and Social Policy in Brazil. Research 
Report. UNSRID Project on Poverty Reduction and Policy Regimes. Brazil Country Study. November, 2007, 
p. 20. Para opiniões contrária, ou seja, a de que o sistema político brasileiro é fragmentado, ver 
FIGUEIREDO, Argelina C. e LIMONGI, Fernando. Instituições Políticas e Governabilidade: desempenho do 
governo e apoio legislativo na democracia brasileira. No mesmo sentido, RANULFO, Carlos. Nem Tanto ao 
Mar, nem Tanto à Terra. Elementos para uma Análise do Sistema Partidário Brasileiro. Ambos In: A 
Democracia Brasileira: Balanço e Perspectivas para o Século XXI. Belo Horizonte: Humanitas, 2009. 
72 SANTOS, Fabiano. A República de 46: Separação de Poderes e Política Alocativa. In: A Democracia 
Brasileira: Balanço e Perspectivas para o Século XXI. Belo Horizonte: Humanitas, 2007. 



47 
 

 

 A quantidade de partidos que disputam eleições no Brasil cresceu, em média, 600% 

desde 1982. Em 1982 disputaram eleições cinco partidos. Em 1992 esse número era de 34 

partidos e, em 2008 participaram das eleições para prefeitos e vereadores 27 partidos. 

 No gráfico abaixo, a curva representa a variação no número de partidos desde as 

eleições de 1982, com destaque para a súbita elevação desse número entre as eleições de 

1982 e de 1985, além da manutenção de uma média localizada entre um mínimo de 23 e 

um máximo de 34 partidos. 

 

Gráfico 1.3 – Número de Partidos que participaram de eleições no Brasil (1982-2008) 

 
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral 

 
Como podemos observar na tabela abaixo, a disciplina partidária dos partidos 

brasileiros apresenta valores médios de 81,14 no período legislativo de 1987 a 1991 e 87,0 

na legislatura de 1999 a 2003, com uma média geral de disciplina partidária nas 

legislaturas analisadas de 83, 205. 

 
Tabela 1.5 – Disciplina Partidária e Lealdade na Câmara dos Deputados (em %) 

Partido 1987-1991 1991-1995 1995-1999 1999-2003 
 

Discip. Lealdade 
 

Discip. Lealdade Discip. Lealdade Discip. Lealdade 
 

PT 99 100 96 92 98 98 98 99 
PDT 90 71 86 68 88 58 91 68 
PSDB 70 100 78 93 87 84 93 74 
PMDB 65 64 80 78 66 75 75 79 
PTB 76 89 70 51 82 63 80 63 
PFL 84 82 81 71 91 81 92 73 
PP 84 87 77 77 71 63 80 68 

a. Disciplina partidária calculada de acordo com o índice de Rice. 
b. Lealdade Partidária é a percentage de membros de um partido que mudou de partido durante a sessão 
legislativa subtraído de 100. 
Fonte: Celso Roma, “Partidos Políticos, Ideologia e Coesão: A Lógica da Votação Nominal na Câmara dos 
Deputados,” paper presented to the XXVI Annual Meeting of ANPOCS, 2003 (para os números da 
disciplina partidária). Carlos Ranulfo Felix de Melo, “Partidos e Migração Partidária na Câmara dos 
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Deputados,” Dados 43 (2000): 207–239, e Carlos Ranulfo Felix de Melo, Retirando as Cadeiras do Lugar: 
Migração Partidária na Câmara dos Deputados (1985/2002) (Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2004), 
para os números da lealdade partidária. Apenas partidos com um número mínimo de 5 % dos votos foram 
incluídos. Retirado de Souza, 2004. 

 

 Figueiredo e Limongi concluem que o presidente tem a capacidade de coordenar os 

partidos no sentido de aprovar a agenda legislativa do Executivo e que os padrões de 

votação são previsíveis por serem baseados nas recomendações dos líderes partidários 

(FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999)73. 

Por outro lado, a decisividade, ou seja, a capacidade de decidir rapidamente acerca 

de demandas pode ser um fator positivo ou negativo, dependendo do tema que se propõe 

abordar. Para Samuels (2007), um sistema político próximo do ideal não é aquele que 

possui a máxima decisividade nem o que possui máxima resolutividade, mas sim aquele 

que possui graus adequados de decisividade e de resolutividade. A resolubilidade excessiva 

do presidencialismo74 produz resultados deletérios para o sistema político, assim como 

nenhum grau de resolutividade é, também, ineficaz.  

 Tsebelis (1997) afirma que a rapidez ou a lentidão com que se tomam as decisões 

sobre modificação nas políticas não representam, por si sós, indícios de que um status quo 

seja indesejável ou desejável, ou que a estabilidade das políticas seja resultado imediato de 

indecisibilidade do sistema político.  

 Para ele,  

O compromisso com a não-interferência pode ser preferível se o status quo 
for desejável (por exemplo, quando se estabelecem direitos civis), ou se um 
choque exógeno for benéfico (como um aumento no preço do petróleo para 
economias produtoras dessa fonte de energia). Por último, a capacidade 
decisória é necessária quando a ausência de uma solução não é a manutenção 
do status quo anterior, mas leva a um estado pior. (TSEBELIS, 1997). 

 

 Essa questão da fragmentação ou não do sistema político brasileiro tem sido 

superada pelos estudos que apontam o alto grau de decisividade do sistema, quando 

Executivo decide implementar uma proposta. Os mais recentes trabalhos mostram que, 

                                                 
73 FIGUEIREDO, Argelina; LIMONGI, Fernando. Executivo e Legislativo na Nova Ordem Constitucional. 
Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1999. 
74 Para Samuels (2007) o presidencialismo é menos decisivo e mais resoluto que o parlamentarismo. Assim, 
as reformas nas políticas são mais lentas e menos dramáticas.  Os presidentes não estão submetidos a um 
voto de desconfiança e assim podem interferir nos processos internos dos parlamentos e encaminhar suas 
políticas com mais desenvoltura do que um primeiro-ministro poderia fazê-lo. Parlamentarismo ou 
presidencialismo não conferem ao presidente ou ao primeiro-ministro mais ou menos poderes. São os 
arranjos internos específicos de cada um dos sistemas que vão se traduzir em maiores ou menores poderes 
(maiorias legislativas, relações de coordenação previamente definidas, regras de votação, etc). SAMUELS, 
David. Separation of Powers. In: The Oxford Handbook of Comparative Politics. Oxford: Oxford 
University Press, 2007. 
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apesar da fragmentação partidária, a decisibilidade (ou a governabilidade) é garantida no 

período pós-1988, por meio de uma disciplina partidária obtida pelos presidentes da 

República mesmo quando seus partidos são minoritários, por meio da formação de 

coligações majoritárias e pela sedução de parlamentares (FIGUEIREDO; LIMONGI, 

1995)75 

A questão da definição de qual seria o melhor desenho institucional tem sido objeto 

de preocupação desde Aristóteles. O desenho institucional é um elemento importante para 

definir os rumos políticos das nações. Indivíduos e grupos sociais lutam entre si para 

definir o desenho institucional mais adequado a suas posições políticas, não somente 

porque isso lhes dá uma importância simbólica, mas também porque lhes dá uma 

importância substantiva, tendo em vista que um desenho institucional favorável a seus 

interesses lhes permitirá definir quais as vantagens de cada um dos atores a partir do 

arranjo institucional resultante.  

Samuels (2007) afirma que o presidencialismo aumenta a policy resoluteness e 

diminui a policy decisiveness76. A forma correta de tratar os interesses dos atores coletivos 

é tratá-los como agregação de preferências. É preciso identificar o interesse específico de 

cada ator dentro do grupo ou do coletivo ao qual pertence. 

 Ainda que a aprovação de reformas constitucionais possa garantir a estabilidade da 

constituição no longo prazo, ao adaptá-la às mudanças sociais, reformas constitucionais 

freqüentes tendem a debilitar a força normativa da Constituição, por valorizarem mais as 

necessidades políticas, supostas ou reais, do que a regulação constitucional vigente.77 

De qualquer forma, o poder de agenda concentrado nas mãos do presidente da 

República, aliado à fidelidade dos parlamentares filiados a partidos que forma a coalizão 

de poder, além do papel exercido pelos líderes partidários garantem a enorme capacidade 

do Executivo em implementar sua agenda78. 

                                                 
75 FIGUEIREDO, Argelina;  LIMONGI, Fernando. Partidos Políticos na Câmara dos Deputados. Dados, v. 
38, 1995. Ver também FIGUEIREDO, Argelina; LIMONGI,  Fernando. Executivo e Legislativo na Nova 
Ordem Constitucional. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1999. Ver opiniões a favor da 
fragmentação em LAMOUNIER, Bolivar. Estrutura Institucional e Governabilidade na década de 1990. In: 
VELLOSO, J. P. dos R. (Org.) O Brasil e as reformas políticas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1992. 
 Contra, Abranches, S. H. 1988. Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro. Dados, v. 31 
n. 1, p. 5-33. e AMORIM NETO, Octávio. Presidencialismo e Governabilidade nas Américas. FGV Editora, 
Rio de Janeiro: 2006. 
76 Samuels, David (2007). Op. Cit. 
77 Konrad Hesse, Escritos de Derecho Constitucional. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992, p. 
69. Citado por MAUÉS, Antonio Moreira. Constituição e Pluralismo Vinte Anos Depois. In: Vinte Anos da 
Constituição de 1988 (2009) p. 177. 
78 Os presidentes aprovam mais projetos de sua autoria em média no período pós-1988 que no período 1946-
1964 (75,8% em média contra 38,5%). Além disso, 91,1% dos parlamentares votam favoravelmente à agenda 
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1.5 A formação de consensos 

 

O processo de formação de maiorias no Congresso Nacional brasileiro não é 

simples. Um dos fatores apontados como empecilho para a obtenção de acordos e de 

maiorias é a ausência de partidos políticos disciplinados79, que favoreçam a negociação e 

que, depois, cumpram o que foi acordado. Essa dificuldade também esteve presente na 

Assembléia Constituinte. As negociações envolviam um número enorme de participantes, 

grupos de pressão e interesses. Em cada partido, um ou mais representantes desses 

interesses, trabalhando em busca de obter compromissos dos demais constituintes com tais 

interesses.  

Além disso, o processo de elaboração da Constituição influenciou um 

comportamento dos parlamentares no sentido de recorrer às concessões mútuas e à não-

decisão como estratégia de negociação. O trabalho feito a partir das sub-comissões gerou 

um texto constitucional detalhado, que ampliava as possibilidades de desacordo no 

Plenário, especialmente após a substituição do projeto aprovado na Comissão de 

Sistematização pelas emendas do “Centrão” (MAUÉS, 2009). 

A formação de maiorias na Constituinte foi configurada, na maior parte das vezes, 

pelo critério aritmético, desprezando-se algumas minorias relevantes, em matérias 

importantes. Essa forma de obter maiorias teve repercussão na frágil estabilidade do texto 

constitucional, refletido na alta “taxa de emendabilidade” da Constituição. 

Segundo Couto (2001, p. 34),   

 
Decisões no âmbito de um pacto constitucional jamais devem ser 
impostas, mas sempre acordadas entre todos os atores. idealmente de 
forma unânime. No mundo real a unanimidade é quase sempre 
impossível, de modo que as constituições procuram obedecer a regras 
menos exigentes para sua formulação e modificação. 

 

Segundo Maués (2009), a constituição de maiorias pelo critério aritmético criou 

uma Constituição analítica, contendo regras e princípios, os quais representam alguns 

compromissos que não obtiveram consenso suficiente, à época, para se consubstanciarem 

em normas. Constituições com esse perfil tendem a estar mais sujeitas a reformas. Uma 

                                                                                                                                                    
governamental quando os líderes partidários conseguem garantir a votação unitária da bancada. Figueiredo e 
Limongi, 2007, Op. Cit. 
79 Observamos na Tabela 1.5 que a taxa de disciplina média dos partidos brasileiros é de 83,205. Na verdade, 
não se trata de disciplina e sim de deficiências na formação e funcionamento interno dos partidos. Nota do 
Autor. 
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vez concluído o texto constitucional, novas maiorias vão se formar, não obrigatoriamente 

pelo critério aritmético, e sim, em torno de consensos acerca de determinados temas. Ao se 

deparar com a necessidade de realizar reformas, essa nova maioria pode se deparar com 

dificuldades semelhantes às quais as maiorias que atuaram na Constituinte enfrentaram: a 

necessidade de realizar concessões mútuas para chegar a acordos sobre a retirada de 

determinados temas do texto constitucional, ou ir ao voto em busca da maioria pelo critério 

aritmético (MAUÉS, 2009). 

As emendas que obtém acordo em torno de determinado tema têm a qualidade de 

ampliar o acordo em torno da Constituição. Aqueles temas que não logram obter um grau 

de consenso suficiente para se consolidar como decisão fundamental de Estado ficam, 

assim, no plano mais frágil de política de governo. 

Sartori (1994) afirma, a partir da teoria da democracia, que é possível reconhecer 

três possíveis objetos de consenso. O primeiro seria o consenso obtido em torno de 

“valores supremos”. Estes seriam capazes de estruturar as crenças das pessoas em nível 

comunitário (ou consenso básico). O segundo seria o consenso em relação “às regras do 

jogo ou procedimentos”. Estes estariam no nível de regime (ou consenso procedimental). O 

terceiro nível seria o consenso em relação a governos específicos e políticas 

governamentais, o qual estaria relacionado a um nível programático (ou consenso 

programático). 

Para Sartori (1994), o consenso comunitário não é uma condição indispensável para 

a democracia, tendo em vista que esta consegue conviver sem grandes dificuldades em 

sociedades culturalmente heterogêneas, apesar de facilitá-la. Por outro lado, o consenso 

procedimental seria uma condição sine qua non para a democracia, pois esta só poderia ter 

início a partir da aceitação da regra da maioria como mecanismo de solução de conflitos. 

Finalmente, o nível de consenso programático seria, para o autor, propício mais ao 

dissenso do que ao consenso, na medida em que a própria democracia estimula e protege a 

discordância das pessoas para com seus governos e suas políticas. Se houver consensos 

nesse nível, nada impede e pouco implica que eles sejam mais frágeis e menos 

permanentes que os consensos nos níveis precedentes. Afinal de contas, o dissenso nesse 

nível, nas democracias, pode ser transposto após a realização das eleições seguintes. 

A partir da teoria do consenso apresentada por Sartori (1994), Antonio Moreira 

Maués afirma que um dos problemas da Constituição brasileira é que  
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Sua extensa regulação provoca uma sobrecarga sobre o consenso 
constitucional, já que nelas se deve buscar não apenas um acordo sobre 
as regras de procedimento e sobre os valores fundamentais da ordem 
político-jurídica, mas também quanto à definição de políticas 
governamentais (MAUÉS, 2009, p.179). 

 

Maués (2009) crê que os diferentes níveis de consenso apresentados por Sartori 

sugerem uma construção escalonada de consenso, e que sua existência nos níveis 

comunitário e procedimental pode ser suficiente para permitir que a Constituição se 

legitime e permita a formação do consenso mais difícil (e mais variável), que é o consenso 

em torno das políticas públicas. 

Segundo Maués (2009), as reformas constitucionais não têm produzido diminuição 

dos conflitos políticos em torno de disputas de poder que ocorrem na sociedade brasileira. 

Uma solução que vem sendo frequentemente apontada é a retirada do texto constitucional 

de regras cujo caráter não favorece o estabelecimento de acordos e consensos, remetendo-

se tais casos à regulamentação pela via da legislação ordinária (MAUÉS, 2009, p. 184). 

O simples ato de deslocar alguns temas para a legislação infraconstitucional, no 

entanto, não impediria o dissenso em torno desses temas, mas tem a vantagem de proteger 

a Constituição de uma quantidade excessiva de alterações (MAUÉS, 2009)80. 

No mesmo sentido, Brandão (2009) afirma que inscrever matérias que são da 

atribuição do legislador ordinário na constituição reduz a capacidade do legislador 

ordinário. Isso quer dizer que o legislador ordinário perde a oportunidade de optar por 

outras políticas quando a realidade se apresenta diversa daquela na qual determinada regra 

foi produzida. A realidade é mais dinâmica que a produção legislativa e as mudanças 

sociais surgem com mais rapidez do que qualquer sistema jurídico é capaz de acompanhar.  

 Assim, sempre que um governo pretender implementar algum novo plano de 

governo deverá empenhar-se fortemente para compor uma coalizão forte o suficiente para 

não depender de supermaiorias de três quintos toda vez que pretender implantar uma 

política pública. 

 
Há, assim, uma confusão entre as políticas constituinte e ordinária, que 
faz com que, não raro, emendas constitucionais tenham que ser 
aprovadas para a adoção de reformas previdenciárias, administrativas, 
tributárias, etc. (BRANDÃO, 2009, p. 274). 

                                                 
80 Para uma abordagem qualificada sobre temas que não são de natureza propriamente constitucional que 
estão presentes na Constituição Federal brasileira, ver Brandão, Rodrigo. Rigidez Constitucional e Pluralismo 
Político. In: SOUZA NETO et al (Coords.). Vinte Anos da Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2009, p. 261. 
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Suponhamos que um novo governo, majoritariamente escolhido em eleições 

ordinárias, decida pela formulação e implantação de um novo plano de segurança pública 

que permita, por exemplo, que a polícia militar faça determinado procedimento pré-

processual, ou que a polícia civil realize ações preventivas, por exemplo81. Um projeto 

contendo tais modificações na forma constitucionalmente prevista para a atuação das 

polícias civil e militar poderá enfrentar uma série de ações judiciais contrárias ao espírito 

inicial do plano, o que fatalmente resulta na sua inviabilização. 

 Um plano de segurança que preveja a unificação das polícias estaduais em uma só 

força ou que permita a execução do ciclo completo de polícia é absolutamente 

inconstitucional se confrontado com as atribuições constitucionais atualmente previstas na 

Constituição Federal para cada uma das organizações policiais. 

Nessa hipótese, antes mesmo da formulação de tal plano, as atribuições 

constitucionais de cada polícia precisariam ser redesenhadas. E, certamente, essa alteração 

dependeria de negociações prolongadas para alcançar o consenso necessário para preparar 

o terreno. A única medida que poderia permitir a adoção de planos e programas de governo 

que permitam a adoção das duas hipóteses apresentadas acima seria a aprovação da 

flexibilização do art. 144. 

Caso um hipotético novo governo decidisse implementar qualquer novo modelo 

sem a alteração constitucional prévia, o plano, programa ou projeto seria fatalmente 

fulminado por Ações Diretas de Inconstitucionalidade, promovidas pelas mais diversas 

associações de classe82. 

                                                 
81 De acordo com o art. 144 da Constituição Federal, cabe às polícias militares a função de polícia preventiva, 
ostensiva e fardada e às polícias civis as funções de investigação e de polícia judiciária. No final dos anos 
1990 e início dos anos 2000 vários projetos estaduais tentaram flexibilizar essa rigidez relativamente às 
atribuições de cada organização. Um programa de polícia comunitária implantado em Belém-PA estabelecia 
a presença de um pelotão de polícia militar trabalhando nas instalações de cada uma das principais delegacias 
da capital, cuja função era fazer o atendimento inicial nas dependências da delegacia, além de procedimentos 
iniciais e, em seguida, encaminhar o caso à polícia civil. No caso dos distritos-modelo do Ceará, as unidades 
de policia civil, militar e bombeiros deveriam estar presentes fisicamente num mesmo prédio, mas a 
integração não avançava muito além disso. No caso do projeto dos Núcleos Segurança, em Pernambuco, 
estavam previstos um Núcleo Integrado (NISC) a cada dez Núcleos de Segurança (NSC). No Rio de Janeiro, 
o Governo Garotinho lançou a Nova Polícia, com uniforme, símbolo e regulamento diferenciados, ao mesmo 
tempo em que desenvolveu o projeto Delegacia Legal. Todas as iniciativas acima deram resultados positivos 
pontuais. O alcance das iniciativas esbarraria nas limitações impostas pela legislação vigente. Ver SAPORI, 
2007. Op. Cit. p. 113-115.  
82 As autoridades e entidades dotadas de competência constitucional para a promoção de ADINs estão 
previstas no Art. 103 da Constituição Federal e são, taxativamente: o Presidente da República; a Mesa do 
Senado Federal; a Mesa da Câmara dos Deputados; a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal; o Governador de Estado ou do Distrito Federal; o Procurador-Geral da 
República; o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; partido político com representação no 
Congresso Nacional; confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 
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Se, por outro lado, esse modelo fosse colocado no nível da legislação 

infraconstitucional, os consensos necessários para a aprovação de planos de governo que 

permitissem inovações no atual modelo de funcionamento das polícias seriam negociados 

na arena congressual enfrentando apenas o rito ordinário da aprovação de leis. A 

“ordinarização” da Constituição reduz o alcance e a abrangência das reformas, bem como 

retira dos legisladores a iniciativa sobre determinados temas. Cada plano de segurança 

sofrerá restrições advindas dos limites impostos pelo modelo constitucional83.   

Entre 1988 e 2002 cerca de seis mil medidas provisórias foram editadas e 

reeditadas. Com a edição da Emenda Constitucional n. 32, de 12/09/2001, foi introduzida a 

alteração da vigência das MPs pelo prazo máximo de 60 dias, prorrogáveis uma única vez, 

com trancamento da pauta legislativa até que haja deliberação por parte de cada uma das 

Casas do Congresso Nacional.84 

Para Brandão (2009), a excessiva positivação constitucional está contaminada pela 

mais dura estratégia de rent-seeking. A inclusão de temas infraconstitucionais no texto 

constitucional nada mais seria do que a positivação de privilégios. Ele chama esse 

fenômeno de “entrincheiramento constitucional de privilégios”: 

 
A positivação constitucional de direitos se consubstancia em atitude que 
combina autoconfiança e desconfiança despropositadas: autoconfiança, 
no sentido de estar certo de que aquilo que foi retirado do processo 
deliberativo ordinário é, de fato, matéria de direito fundamental, assim 
como [a certeza]85 de que inexistirão controvérsias a respeito de sua 
interpretação e aplicação; desconfiança, pois está implícita na positivação 
constitucional a noção de que qualquer visão alternativa adotada pelo 
legislador em um ou dez anos será equivocada, de maneira que a 
perspectiva do seu autor deve ser colocada acima do alcance da revisão 
legislativa (BRANDÃO, 2009, p. 261). 

 

Isso significa que grupos de pressão vão agir para evitar que temas de seu interesse 

sejam suscetíveis de reformas, e que a melhor estratégia de que dispõem para manter seus 

interesses intactos e, ao mesmo tempo, mantê-los a salvo de tentativas de reformas é 

inscrevê-los no texto constitucional. A opção por tal estratégia se apresenta acertada, dada 

                                                 
83 Ordinarização da constituição se refere à colocação de temas de natureza ordinária, não-constitucional, no 
texto constitucional. Ver Brandão, 2009. Op. Cit. 
84 Ver quadro geral das Medidas Provisórias no Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Principal.htm>, antes e depois da EC n 32. 
85 Palavra inserida pelo autor. 
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a necessidade de maiorias mais qualificadas e, consequentemente, maior dificuldade para 

sua alteração86. 

Waldron (2004) é cético quanto aos limites e possibilidades de reformas 

constitucionais serem realizadas quando há petrificação de visões particulares esposadas 

por grupos sociais mais articulados. Essa visão é contrária à defendida por Rawls (1971). 

Rawls crê na viabilidade de se obter consensos entre doutrinas abrangentes e razoáveis, 

permitindo aos Tribunais dar respostas politicamente neutras sobre os temas 

constitucionais mais vagos, empregando o que ele chamou de “razão pública87. 

A filosofia de justiça em Rawls é fundada no individualismo. Para ele, a sociedade 

não é um todo orgânico com vida própria distinta e superior às vidas dos seus demais 

membros (RAWLS, 1971, p. 264). 

O termo “razão pública” aparece em Hobbes (1651, 1997), no Leviatã, significando 

a razão ou o julgamento da soberania. Nesse sentido, a razão pública é autointeresse, está 

relacionada à vontade privada dos indivíduos. Um segundo uso do termo é encontrado no 

“Discurso sobre Economia Política”, de Jean-Jacques Rousseau (1762, 1996). Para 

Rousseau, razão pública está relacionada ao bem comum, à noção de vontade geral. 

Segundo Immergut (1998), Rousseau rejeita a agregação de interesses como um 

meio de determinar o que é o interesse público. A soma de interesses individuais ou 

particulares, ou ainda “a vontade de todos” é, para ele, insuficiente. Para se chegar a uma 

vontade de todos ou ao bem comum seria preciso usar procedimentos diversos da 

agregação de preferências. Rousseau não descreve qualquer conteúdo particular 

relativamente à vontade geral mas, ao contrário, baseia-se nos mecanismos da política para 

chegar ao conceito de interesse público88. 

 

                                                 
86 Ruslan Khasbulatov, presidente do Soviete Supremo durante a presidência de Boris Yeltsin, mantinha em 
seu staff um grupo de constitucionalistas cuja função era apontar quais os projetos de lei de sua autoria que 
conflitavam com a Constituição. Quando isso ocorria, Khasbulatov convertia o projeto de lei em emenda 
constitucional, submentendo-o ao procedimento respectivo. Isso lhe dava a possibilidade de usar o 
procedimento de emendas constitucionais como um instrumento de ação pública. In Brandão. Vinte Anos da 
Constituição Federal, 2009, p. 261. 
87 O conceito de razão pública de John Rawls tem se mantido até hoje como uma das idéias mais influentes 
da teoria do direito. Rawls defende que o debate público acerca dos elementos essenciais da constituição 
devem ser conduzidos sobre a base das razões públicas. Significa dizer que isso inclui senso comum, 
resultados incontroversos da ciência e valores políticos comuns. Para Rawls, são razões não-públicas, p. ex., 
as premissas controversas sobre teorias morais e religiosas. A idéia utilitária de que apenas as conseqüências 
contam se constitui numa razão não-pública. Rawls afirma que as deliberações da Suprema Corte e as 
opiniões sobre o significado da Constituição dos Estados Unidos exemplificam a idéia de  razão pública. 
Nota do Autor. 
88 IMMERGUT, Ellen M. The Theoretical Core of the New Institutionalism. Politics & Society, v. 26 n.1 P5 
(30), March,1998 p. 1. 
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Para Finnis (2006),  

 
O uso que Rawls faz do termo razão pública significa proposições que 
podem legitimamente ser usadas para deliberar ou decidir assuntos 
fundamentais acerca da vida política e da legislação porque elas são 
proposições as quais espera-se que todos os cidadãos possam razoavelmente 
apoiar.89. 

 
 Em outras palavras, razão pública pode ser entendida como as razões e as decisões 

que os atores dotados de poderes decisórios crêem que possam ser razoavelmente aceitas 

por outras pessoas no papel de cidadãos livres e iguais. 

 Em sua obra intitulada Political Liberalism, Rawls (1993, 1996) defende o 

princípio da legitimidade, qual seja, o princípio pelo qual questões políticas que 

tangenciam questões constitucionais ou questões básicas de justiça serão estabelecidas 

legitimamente apenas se os decision-makers90 tomarem suas decisões apoiados na razão 

pública. Para ele, razão pública é o conjunto de razões – princípios e ideais – frente aos 

quais pode-se esperar que todos os cidadãos , usando a razão, darão seu apoio, por meio de 

uma espécie de consenso geral. 

 No entanto, os motivos que levam os atores a tomarem decisões nem sempre estão 

calcados em questões de razão pública tal como visualizado por Rawls. Muitas das vezes 

as decisões são tomadas com base em interesses particularistas ou, o que é também 

freqüente, frente a momentos de crise. 

A teoria geral das emendas constitucionais de Lutz (1995)91 traz importantes 

elementos para a construção de respostas a diversas questões. O que nos interessa nesse 

momento é a que se refere a como a constitucionalização de temas e políticas pode 

influenciar um sistema jurídico, ou um arranjo institucional. 

As premissas de Lutz (1995) são as seguintes: 
 

a. Todo regime político precisa, em algum momento, passar por 
modificações, já que a dinâmica que o cerca muda constantemente; 
b. As modificações sofridas pela realidade exterior precisam ser 
refletidas na constituição; 
c. As constituições precisam sofrer alterações periodicamente, seja 
por meios formais, seja por meios informais de alteração. Isso se torna 

                                                 
89 FINNIS, John. On 'Public Reason'. Notre Dame Legal Studies Paper No. 06-37. University of Oxford 
Faculty of Law. Oxford Legal Studies Research Paper No. 1/2007. Disponível em 
<http://ssrn.com/abstract=955815>. Acesso em 27/03/2009. 
90 Tomadores de decisão. A tradução literal para o português, além de imprecisa, limita o entendimento do 
termo. Nota do Autor. 
91 Para uma teoria geral da teoria e prática das emendas constitucionais, ver LUTZ, Donald. Toward a Theory 
of Constitutional Amendment. In LEVINSON, Sanford. Responding to Imperfection – The Theory and 
Practice of Constitutional Amendment. Princeton. Princeton University Press, 1995, p. 237-274. 
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necessário, tendo em vista que é preciso evitar que a constituição sofra 
um descolamento da realidade que trará impactos relevantes para sua 
legitimidade e para sua força normativa (LUTZ, 1995).92 

 

Brandão (2009) preocupa-se com o grau de vinculação das gerações pós-1988 às 

normas estabelecidas pela geração constituinte, chamando essa situação de “governo dos 

mortos sobre os vivos”. (BRANDÃO, 2009, p. 263). 

Brandão (2009), com esteio no trabalho de Lutz, defende a idéia de que um índice 

de emendamento muito baixo pode significar que uma constituição vem sendo 

sistematicamente descumprida, com a conivência de todos ou, em outra hipótese, pode-se 

estar diante do que esse autor chama de “mutação constitucional”93, ou seja, um mecanismo 

informal de mudanças constitucionais, especialmente por força de decisões judiciais94. 

É importante ressaltar este comentário de Brandão sobre a relação entre positivação 

de interesses na constituição e rigidez constitucional: 

 
A par da abrangência e da extensão do texto constitucional, saliente-se 
que a forma de positivação das normas constitucionais também 
influenciará na aferição do grau de rigidez [de uma constituição] vez que 
uma constituição na qual preponderem normas dotadas de forte 
densidade semântica, ou seja, positivadas sob a forma de regras, 
apresentará reduzida liberdade de conformação do intérprete, tendo em 
vista que ao elemento semântico tende a atuar como limite. (BRANDÃO, 
2009, p. 264).95 
 

Uma constituição que retira do legislador ordinário a competência para legislar 

sobre uma ampla gama de matérias apresenta menor espaço para consensos. O texto torna-

se mais rígido e menos adaptável à realidade, a qual está em constante movimento. 

 
Quanto mais extenso, abrangente e denso for o conteúdo normativo da 
legislação, mais se constrange a liberdade do legislador, maior a rigidez 
constitucional e maior a probabilidade e aumento do índice de 
emendamento formal. (BRANDÃO, 2009, p. 267).96  

                                                 
92 Lutz defende a opinião de que um índice de emendabilidade ideal para constituições nacionais se situe em 
torno de 1,5 emendas por ano. Ver LUTZ, 1995. Op. Cit.  
93 Para um conceito de Mutação Constitucional, ver FERRAZ, Ana Cândida Cunha. Processos Informais e 
Mudança na Constituição. São Paulo: Ed. Max Limonad, 1986, p. 9. 
94 Para uma visão geral da judicialização das decisões políticas no âmbito constitucional, ver SIEDER, R., 
SCHJOLDEN, L., ANGEL, A. The Judicialization of Politics in Latin America. MacMillan, 2005. Ver 
também TATE, C. Neal. Why the Expansion of Judicial Power? In: The Global Expansion of Judicial Power. 
New York, New York University Press, (1995) e VALLINDER, Torbjorn (1995), When the Courts Go 
Marching In. Ambos  In: The Global Expansion of Judicial Power. New York: New York University Press, 
2005. 
95 Para uma visão sobre a força do elemento gramatical sobre as normas constitucionais, ver Barroso, Luis 
Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 129.  
96 Tendo sido aprovadas 62 emendas em 20 anos, a constituição brasileira tem um índice de emendamento de 
3,1/ano, o dobro do índice considerado ideal por Lutz. Ver LUTZ, Donald,1995. Op. cit. 
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Para Melo (2002), o problema é que os atores desconfiam dos rumos que podem ser 

dados às políticas públicas definidas e determinadas por meio de dispositivos 

infraconstitucionais. 

 

A constitucionalização resulta, em muitos casos, provavelmente na maioria 
deles, da ação de coalizões de não-interferência mútua que, através de 
logrolling, logram garantir guarida constitucional a subsídios e benesses. 
Para além das matérias constitucionais clássicas, a maioria dos dispositivos 
constitucionais, no caso brasileiro, expressam interesses particularistas, 
enquanto uma minoria expressa interesses universalistas e inclusivos 
(MELO, 2002, p. 24). 

 
Isso significa que um grupo de interesse, na defesa de suas plataformas, buscará o 

apoio de outro grupo que se comprometa em votar favoravelmente a seus interesses em 

troca do apoio aos interesses do grupo que o apóia.  

Segundo Couto (1998),  

 
O grupo parlamentar X votaria favoravelmente a um dispositivo 
constitucional importante para o grupo parlamentar Y, caso houvesse 
reciprocidade na votação de outro tema, dessa feita de interesse do grupo X. 
 

Os custos de inclusão de dispositivos particularistas são difusos, sua visibilidade 

política é mais baixa em comparação com dispositivos generalizantes e isso torna essas 

decisões menos conflituosas, já que interessam a grupos menores e mais setorizados. 

Na hipótese de desconstitucionalização desses dispositivos, os grupos organizados 

que se beneficiam do status quo garantem que os custos de transação sejam concentrados, 

reforçando problemas de ação coletiva. 

 

1.6 Grupos de Interesse e defesa constitucional de privilégios 

 

A literatura é unânime em afirmar que a Constituição brasileira de 1988 foi pródiga 

em garantir direitos e privilégios a grande número de grupos de interesses (também 

chamados grupos de pressão, lobbies, etc).  

Bonavides (1996) diz que os grupos de interesse são uma realidade que tendem a 

ofuscar os partidos e os sindicatos, rumando para a institucionalização – como ocorreu com 
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os partidos no amadurecimento do sistema democrático – o que, aliás, já ocorreu nos 

Estados Unidos, onde a atividade dos grupos é bem mais aceita do que em outros países97.  

Os grupos de interesse podem agir dentro e fora dos partidos. Em ambos os casos 

os grupos têm necessidade de se articular em torno dos parlamentares para defender suas 

posições na arena legislativa.  

Segundo Barroso (1997) os grupos têm uma atuação transitória sobre o poder, 

apesar de freqüente, pois seus objetivos são, em geral, transitórios, pois buscam se 

aproximar do poder para conseguir influenciar suas opções. Já os partidos procuram 

adquirir o poder para, então, administrar os recursos disponíveis, como objetivo político 

permanente.  Estes últimos teriam uma perspectiva global, voltada a interesses gerais, 

enquanto os primeiros estariam interessados na defesa apenas de seus interesses de grupo, 

portanto, portadores de uma perspectiva parcial, limitada pelo seu ponto de vista. Os 

partidos visam a representação do povo no Estado, no âmbito do público, e os grupos 

representam uma classe de pessoas no campo social, no âmbito privado. Por fim, os 

partidos têm um programa de atuação e detêm responsabilidade política, enquanto os 

grupos de pressão nem sempre expõem ao público seus verdadeiros objetivos e não são 

politicamente responsáveis98. 

De acordo com Pasquino, há três formas de atuação dos grupos de interesse sobre a 

atuação parlamentar: a) os grupos de pressão controlam o partido, não só com 

financiamento de campanhas, mas chegando a escolher os dirigentes e determinando a 

política a seguir, o que “engessa” a atuação partidária, impedindo combinações que 

busquem um apoio mais amplo; b) os grupos de pressão são dominados pelos partidos, o 

que os impede de articular autonomamente as questões atuais da sociedade, ideologizando 

suas ações e diminuindo, assim, sua capacidade de fazer compromissos, e c) existe 

identidade de interesses entre alguns grupos e alguns partidos sobre temas importantes, 

mas jamais sobre todos os temas politicamente relevantes, mesmo porque os programas 

partidários não são redutíveis a tão-somente as pressões dos grupos. 

No Brasil, alguns grupos de pressão têm atuação político-partidária, à direita e à 

esquerda do espectro político.  

                                                 
97 Ver FARHAT, Saïd. O Lobby. O que é. Como funciona. Ética e transparência na representação junto a 
governos. São Paulo: Editora Peirópolis, 2007. 
98 BARROSO, Pérsio Henrique. Constituinte e Constituição: Participação Popular e Eficácia 
Constitucional (1987-1997). Dissertação de Mestrado. Disponível em 
<http://www.buscalegis.ufsc.br/arquivos/mestra00.pdf>. Acesso em 03 de julho de 2009. 
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São conhecidas as relações e a proximidade entre grupos de pressão e partidos 

políticos no Brasil Basta lembrar que o sindicalismo brasileiro teve fortes ligações com o 

PTB de Getúlio Vargas. O PSB pernambucano, quando liderado por Miguel Arraes, 

sempre teve fortes ligações, localmente, com a Federação de Trabalhadores Rurais 

(FETAPE). 

Grandes grupos econômicos não só apóiam como financiam grande parte dos 

partidos. A União Ruralista Brasileira, criada para defender os interesses dos produtores 

rurais tem sólidas bases partidárias em partidos localizados à direita do espectro partidário, 

e as grandes construtoras do país costumam participar regularmente do financiamento das 

campanhas eleitorais. 

Os movimentos de trabalhadores, por sua vez, utilizam, no plano político, partidos 

cujos parlamentares tenham sido apoiados eleitoralmente pelos sindicatos e entidades de 

trabalhadores ou partidos que possuem vinculação com áreas sindicais. Tal relacionamento 

pode ser melhor observado a partir da tabela a seguir: 

 
Tabela 1.6 – Partidos com influência sobre organizações sindicais 

PARTIDO  Organização sobre a qual tem influência 
PT - Partido dos Trabalhadores CUT - Central Única dos 

Trabalhadores 
- 

PMDB - Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro 

CGT - Confederação Geral dos 
Trabalhadores 

CGT II - Central Geral dos 
Trabalhadores 

PTB - Partido Trabalhista 
Brasileiro 

CGT - Confederação Geral dos 
Trabalhadores 

USI - União Sindical 
Independente 

PDT - Partido Democrático 
Trabalhista 

CGT - Confederação Geral dos 
Trabalhadores 

CGT II - Central Geral dos 
Trabalhadores 

Fonte: Barroso, 1997. 
 

Os exemplos e relacionamento ente partidos e organizações são vários. A tabela 

acima apenas representa as relações mais sistemáticas na prática, muitas outras 

organizações têm relação com um ou mais partidos. No tocante à relação entre os grupos 

de interesses e os próprios parlamentares, a literatura é rica em pesquisas.  A realização de 

um survey específico sobre esse tema forçosamente nos levaria a um excessivo 

afastamento do tema. Assim, recorri a um estudo realizado por Dalson Macedo, 

gentilmente cedido, mostrado na tabela a seguir: 
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Tabela 1.7 – Condições em que os grupos de interesse influenciam o 
comportamento dos congressistas 

Autores (ano) Argumentos  

Clawson, 1999; Langbein, 1986; Neustadtl, 
1990; Sabato 1985. 

Contribuições de campanha garantem demasiado acesso aos 
congressistas. Em especial quando o tema tem pouca 
visibilidade.  

Choate, 1990; Godwin, 1988; Sabato, 1985. 
Doações mudam a direção do voto do parlamentar 
(persuasão), principalmente em temas técnicos e 
especializados.  

Clawson, 1999; Stratman, 1991; Fleisher, 
1993. 

Demandas particulares são atendidas em detrimento do 
interesse público. Isso é comum quando os benefícios são 
concentrados para os grupos de interesse e os custos são 
difusos pelo eleitorado.  

Conway, 1991; Denzau e Munger, 1986; 
Malbin, 1984; Welch, 1982; Wilhite, 1988. 

Quando a opinião publica é indiferente ao tema. Quando a 
opinião pública se posiciona na mesma direção da demanda 
do grupo de interesse que efetuou a doação.  

Evans, 1986; Sabato, 1985. Quando o grupo de interesse além de fazer doações de 
campanha também faz lobby.  

 Fonte: Figueiredo Filho (2009)99. 

 
Segundo Carlos Ari Sundfeld (2009), o traço central da Constituição de 1988 é 

haver instituído um constitucionalismo  

 
[...] destinado a assegurar posições de poder a corporações e organismos 
estatais ou paraestatais. O conteúdo da Carta de 1988 é menos para 
proteger o cidadão frente ao Estado do que para defender essas 
corporações e organismos contra as deliberações governamentais e 
legislativas. (SUNDFELD, 2009, p. 15). 
 

Sundfeld (2009) crê que a metodologia adotada para a formulação do texto 

constitucional abriu as portas para que os mais diversos lobbies de organizações estatais e 

paraestatais pudessem defender seus interesses. 

Quanto mais organizadas fossem essas entidades, mais articuladas eram suas 

investidas para garantir a inserção ou manutenção de nichos de poder. 

A Constituição seria, assim 

 
[...] resultado do arranjo político que dividiu o poder e os recursos 
públicos entre organizações concretas, com interesses concretos: órgãos 
de ensino público básico, universidades públicas, órgãos e entes estatais 
da saúde, INSS, FUNAI, INCRA, Administração Fazendária, Banco 
Central, órgãos e entes ambientais, ministério e secretaria de cultura, 
forças armadas, tribunais de contas, dezenas de tribunais, procuradorias, 
defensorias, empresas estatais da época (TELEBRAS, VALE, 
PETROBRAS...), OAB, CBF, Sistema S, sindicatos, etc. Assim, p.ex., a 
garantia do direito os cidadãos à saúde (art. 196) é um prefácio do 
principal: atender às reivindicações das corporações públicas de saúde 

                                                 
99 Figueiredo Filho, Dalson Britto. O Elo Corporativo? Grupos de Interesse, Financiamento de Campanha e 
Regulação Eleitoral. Dissertação de Mestrado. UFPE, Recife: 2009 
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por recursos e por um certo tipo de organização, ou sistema único (art. 
197 e seguintes.) (SUNDFELD, 2009, p. 15). 
 

O mesmo autor arremata: 

Em suma, os cidadãos que tiveram a atenção primária da Constituição 
foram policiais, fiscais tributários, militares, juízes, membros do 
ministério público, defensores, professores de universidades oficiais, 
profissionais de saúde pública e assim por diante. (SUNDFELD, 2009, 
p.15). 

 

O autor defende a idéia de que os organismos e corporações estatais e paraestatais 

ganharam proteção na Constituição contra reformas administrativas ou reorganizações 

institucionais que possam vir a ser tentadas por meio de lei ordinária, tendo em vista as 

dificuldades impostas para adotar modificações por meio de reformas constitucionais. 

Nossa Constituição seria, segundo Sundfeld (2009), um mecanismo de afirmação e 

proteção de direitos de organismos e corporações cujo efeito concreto é o de limitar o 

alcance de iniciativas administrativas, governamentais e legislativas. 

Para Sundfeld, o texto constitucional engessa a ação do governo, diminuindo-lhe os 

poderes de que poderia dispor para enfrentar crises e favoreceu a judicialização, pois 

ampliou os poderes dos juízes e do Ministério Público (que passou a deter a iniciativa para 

praticamente qualquer tipo de ação judicial). Assim, “o germe da crise de governabilidade 

estaria lá, latente, sempre presente”100.  

Brandão (2009), com suporte em Waldron (2004)101, vê o problema da presença de 

temas que não são de natureza constitucional como a positivação de privilégios. Ele chama 

esse fenômeno de “entrincheiramento constitucional de privilégios”: 

 
A positivação constitucional de direitos se consubstancia em atitude que 
combina autoconfiança e desconfiança despropositadas: autoconfiança, 
no sentido de estar certo de que aquilo que foi retirado do processo 
deliberativo ordinário é, de fato, matéria de direito fundamental, assim 
como [a certeza]102 de que inexistirão controvérsias a respeito de sua 
interpretação e aplicação; desconfiança, pois está implícita na positivação 
constitucional a noção de que qualquer visão alternativa adotada pelo 
legislador em um ou dez anos será equivocada, de maneira que a 
perspectiva do seu autor deve ser colocada acima do alcance da revisão 
legislativa. (BRANDÃO, 2009, p. 261) 

 
                                                 
100 Para Sundfeld, o que evita as crises de governabilidade é a existência de um certo “compromisso com a 
governabilidade” que permite que, de tempos em tempos, module-se a Constituição, alterando-se esses 
elementos críticos, por meio de emendas constitucionais. Sundfeld, 2009. Op. cit. 
101 WALDRON, Jeremy. Law and Disagreement. Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 222. 
102 Palavra inserida pelo autor. 
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Isso significa que grupos de pressão vão agir para evitar que temas de seu interesse 

sejam suscetíveis de reformas, e que a melhor estratégia de que dispõem para manter seus 

interesses intactos e, ao mesmo tempo, mantê-los a salvo de tentativas de reformas é 

inscrevê-los no texto constitucional103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
103 Ruslan Khasbulatov, presidente do Soviete Supremo durante a presidência de Boris Yeltsin, mantinha em 
seu staff um grupo de constitucionalistas cuja função era apontar quais os projetos de lei de sua autoria que 
conflitavam com a Constituição. Quando isso ocorria, Khasbulatov convertia o projeto de lei em emenda 
constitucional, submentendo-o ao procedimento respectivo. Isso lhe dava a possibilidade de usar o 
procedimento de emendas constitucionais como um instrumento de ação pública. In: BRANDÃO, Rodrigo. 
Op. Cit., p. 261. 
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2 SEGURANÇA PÚBLICA COMO POLÍTICA PÚBLICA 

 

Neste Capítulo discuto a segurança pública como política pública. Inicialmente, 

apresento uma série de conceitos extraídos da literatura mais recente sobre o tema, no item 

2.1. Em seguida, apresento as características que deve possuir uma política pública. 

No item 2.2, verifico como algumas políticas públicas são tratadas na Constituição 

e na legislação infraconstitucional. Em seguida, analiso o processo de reformas 

constitucionais realizado no passado recente do país e ao, final, mostro que a política de 

segurança pública não foi alterada substancialmente.  

O termo políticas públicas possui diversas concepções (jurídica, sociológica, 

administrativa). Para os objetivos deste trabalho, nossa preocupação está centrada em 

apenas dois aspectos conceituais: a política pública como decisão política estatal e como 

serviço público. Isso se dá pela necessidade de testar a hipótese de inadequação da política 

pública de segurança e pela tentativa de pontuar como a política pública de segurança vem 

sendo tratada no âmbito das demais políticas públicas de âmbito nacional. 

 

2.1 Políticas Públicas 

 

2.1.1 Definições 

 

Política pública pode ser conceituada de diversas maneiras diferentes, mas em 

linhas gerais podemos dizer que se trata de uma decisão de caráter político. Ao adotar 

determinada política o governo escolhe a forma pela qual distribuirá e investirá os recursos 

públicos destinados pelos orçamentos. Tais recursos são, em geral, escassos. Assim, o 

grupo político que detém o poder opta pela política que acredita ser a mais importante e 

adequada para a consecução de determinados objetivos. 

Todas as definições de políticas públicas colocam o Estado como ator central do 

conceito, significando que política pública é sinônimo de ação de governo.  

Alcindo Gonçalves (2006) fez um inventário sintético de algumas definições de 

políticas públicas, entre as quais destaco as seguintes: 

 “o conjunto de todas as atuações do Estado, cobrindo todas as formas de 

intervenção do Poder público na vida social (Eros Grau)”; “programas de ação 

governamental voltados à concretização de direitos (Maria Paula Dallari Bucci); 
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“conjuntos de programas de ação governamental estáveis no tempo, racionalmente 

moldadas, implantadas e avaliadas, dirigidas à realização de direitos e redistribuição de 

bens e posições que concretizem oportunidades para cada pessoa viver com dignidade e 

exercer seus direitos, assegurando-lhe recursos e condições para a ação, assim como a 

liberdade de escolha para fazerem uso desses recursos (Patrícia Arzabe); “conjunto de 

normas e atos tendentes à realização de um objetivo determinado (Fábio Konder 

Comparato)”104. 

A definição de Adorno (2008) para políticas públicas permite realizar uma conexão 

com a ordem pública e, por sua vez, com a segurança pública: 

 
Políticas públicas constituem um conjunto articulado de diretrizes 
impressas à ação coletiva, visando alcançar metas determinadas, como 
sejam o desenvolvimento econômico, a redução das desigualdades sociais, 
a promoção de direitos ou o controle legal da ordem pública. Resultam, via 
de regra, de diagnóstico de problemas sociais que ensejam intervenção 
deliberada visando mudanças de cenários e institucionalização de 
processos e procedimentos de conduta governamental (ADORNO, 2008, 
p.11). 

 
Todas as definições de políticas públicas colocam o Estado como ator central. 

Política pública é sinônimo de ação de governo (GONÇALVES, 2006, p.75). 

A definição, planejamento e execução de uma política pública envolve a 

necessidade de convivência com diversas visões, muitas vezes antagônicas, em torno delas. 

Diversas forçar travam embates conflituosos em torno de suas especificidades. As 

discussões sobre políticas públicas iniciam-se, sempre, em torno de questões técnicas e 

avançam para o campo político. 

Uma discussão que se inicia com objetivos mais técnicos vai se transformando num 

espaço de discussão político, para onde convergem e onde se defrontam várias forças. 

Entidades que possuem interesses específicos sobre a forma como determinada política 

pública é concebida e implementada procuram atuar em defesa de seus pontos de vista. Por 

exemplo, na questão da política urbana, o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, 

Locação, Administração de Imóveis e Condomínios (SECOVI), sempre terá uma forte 

representação presente, tanto no Congresso quanto na Assembléia Legislativa e na Câmara 

de Vereadores, voltada à defesa de seus interesses.105 

                                                 
104 GONÇALVES, Alcindo. Políticas públicas e a ciência política. In: Políticas Públicas. Reflexões sobre o 
Conceito Jurídico. BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.). São Paulo: Saraiva, 2006, p. 75-76 
105 RABELO, 2004, Op. Cit. p. 8. 
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O mesmo ocorre em relação à segurança pública. Os choques entre visões diversas 

podem ocorrer entre o governo e a sociedade civil, entre aquele e os policiais, entre a 

sociedade e os policiais e entre os três atores. Nessa área, há um permanente conflito entre 

visões díspares, interesses difusos, concepções dicotômicas e projetos políticos 

particulares. 

No âmbito da segurança pública, diz Adorno, as políticas públicas estão 

determinadas por competências definidas na Constituição. O conjunto das agências às 

quais é atribuída a prestação da segurança pública compreende, não só as polícias, mas o 

sistema de justiça criminal e o sistema penitenciário.  

Na literatura sobre o tema podemos verificar a existência de duas linhas centrais: a 

visão institucional de Rua (1998) e a concepção mais abrangente defendida por Rabelo. 

Para Rabelo (2001) uma política pública é entendida como a forma com que um governo 

resolve um problema político. 

Para Rua (1998), política pública é o resultado de uma decisão política escolhida 

dentre diversas alternativas e cujo objetivo final será atender a determinada demanda. Essa 

visão tem como característica principal a decisão soberana da Administração. 

Na visão de Rua, a política pública é reflexo da relação entre estado e sociedade 

civil. Essa concepção teria raízes na origem paternalista e autoritária do Estado brasileiro 

(FAORO, 2001; REIS, 1998; NOGUEIRA, 1998). 

Para Eudenísio Batista da Silva (2004), a forma como o Estado atende as demandas 

ainda se manifesta na atualidade e produz seus reflexos na forma como o Estado e a 

sociedade se relacionam. O Estado não se sente compelido a elaborar políticas públicas de 

forma participativa e democrática: As políticas públicas carregam ao longo dos tempos a 

lesiva herança de não dispor de instrumentos que possibilitem avaliar seus resultados 

(SILVA, 2004, p. 20). 

A questão das políticas públicas passa também pela questão da administração da 

Justiça, na medida em que se discute a democracia em seus aspectos globais. Sendo a 

segurança pública um dos pilares do Estado Democrático de Direito e um dos principais 

operadores do sistema de persecução penal, a questão da política pública de segurança 

precisa ser vista numa perspectiva de melhorias e otimização, na busca por uma segurança 

cidadã (com foco no cidadão). 

Segundo Palmieri (2003), diversas propostas políticas impulsionaram reformas 

processuais tendentes a melhorar as capacidades dos órgãos encarregados da política de 

segurança. Apesar de se tratar de iniciativa louvável, depõe de forma negativa para o 
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conjunto das reformas necessárias por reduzir seu escopo à fase de detecção e investigação 

do delito.  

Segundo Adorno (2008), o problema das políticas públicas de segurança é que o 

crime acompanhou as mudanças da sociedade, mas as instituições encarregadas de 

enfrentá-lo não fizeram o mesmo. Os crimes aumentaram e se tornaram mais violentos, 

mas as instituições encarregadas da proteção dos cidadãos e da aplicação da lei e 

manutenção da ordem continuam operando de acordo com os padrões estabelecidos a trinta 

ou quarenta anos atrás. Não apenas a polícia, mas também a justiça penal e o sistema 

penitenciário não têm acompanhado a dinâmica social do crime nos novos tempos, 

revelando que suas práticas estão superadas. 

 

2.2 Políticas Públicas na Constituição 

 

Couto (2001) defende que é no campo das policies que se dá o perde-ganha típico 

da política democrática. A estipulação de regras decisórias - que garantam a certos grupos 

minoritários maior peso em certas decisões sobre policies - reforça a necessidade de 

negociação e eleva a possibilidade de veto a certas iniciativas. Não podemos esquecer que 

os interesses das organizações policiais possuem representantes no Congresso que 

defendem suas demandas específicas.  

Assim, o crescimento da violência no país, a crise da política de segurança pública 

e a paralisia decisória acerca do tema justificam a investigação que enfrentamos neste 

trabalho. 

O legislador constituinte inscreveu diversas políticas públicas na Constituição, tais 

como: a política urbana, definida no Título VII, Capítulo II, art. 182; a política agrícola, 

fundiária e da reforma agrária, definida no Título VII, Capítulo II, arts. 184 a 191; as 

políticas que versam sobre a atividade econômica e a política bancária estão alinhadas no 

Título VII, Capítulo I, arts. 170 a 181 e no art. 192 da Constituição. 

No mesmo Título VII, estão definidas as políticas de seguridade social (Cap. II, 

arts. 193 a 232); a política de educação, cultura e desporto está colocada no Capítulo III, 

arts. 205 a 217; a política de ciência e tecnologia aparece delineada no Capítulo IV, arts. 

218 e 219; a política de comunicação social está colocada no Capítulo V, arts. 220 a 224. A 

política referente a família, criança, adolescente e idoso está definida no Capítulo V, arts. 

22; no Capítulo VI, art. 225 temos a política para o meio ambiente; enfim, cada segmento 
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da Constituição traz pontos de partida para o desenvolvimento de determinada política 

pública, seja em nível macro, médio ou micro (SANTIM, 2004, p. 36)  

No nível infraconstitucional também são estabelecidas diretrizes para uma série de 

políticas públicas. 

A política ambiental, por exemplo, tem suas linhas gerais definidas pela Lei nº 

6.938 de 1981. Observe-se que esta é uma lei anterior à edição da Constituição e mesmo 

assim foi recepcionada pelo ordenamento constitucional. 

A política de defesa e proteção das relações de consumo é tratada na lei nº 8.078 de 

1990 e a lei nº  8.174 de 1991 regulamenta o art. 187 da Constituição Federal e o art. 50 

dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias para definir a política agrícola. A 

política urbana é tratada no chamado Estatuto das Cidades, detalhado na Lei nº 10.257 de 

2001. 

Os governos federal, estaduais e municipais também desenvolvem estatutos que 

definem políticas públicas, os quais executam as políticas através de conselhos, 

normalmente com a participação de órgãos públicos e representantes das comunidades, nas 

mais diversas áreas. No nível administrativo, vários diplomas legais se constituem em 

vetores de políticas públicas, tais como o Programa Nacional de Direitos Humanos, o 

Plano Nacional de Segurança Pública, a política nacional antidrogas, a política nacional 

antipirataria na esfera federal, o mesmo ocorrendo nas esferas estadual e municipal.106 

Segundo Santin (2004), as políticas públicas devem respeitar todos os princípios 

constitucionais, e não apenas o princípio da legalidade. A constitucionalização dos 

princípios gerais de direito coloca em segundo plano o princípio da legalidade e o principio 

da juridicidade toma seu lugar em importância. 

Assim, os conflitos que a Administração Pública enfrenta não podem mais ser 

solucionados exclusivamente à luz do princípio da legalidade estrita. Ao seu lado, é 

necessário recorrer a todos os princípios constitucionalmente abrigados. Isto porque, de 

acordo com Santin, a Constituição adotou não apenas a garantia de normas e direitos, mas 

também a garantia de princípios107.   

 

 

 
                                                 
106 O Projeto de Lei n 310/2003 altera a Lei que instituiu o Plano Nacional de Segurança Pública (FNSP) para 
impor condições ao repasse de recursos aos entes federados. Nota do Autor. 
107 Para uma exemplificação de como a Constituição abrigou não apenas normas mas também princípios, ver 
Brandão, 2009. Op. Cit. 
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2.3 As reformas das políticas públicas 

 

A Constituição Federal de 1988 já nasceu com data marcada para ser alterada. 

Estava prevista uma Revisão Constitucional, a ser realizada no prazo de cinco anos após 

sua promulgação, no art. 3º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias108.  

O legislador constituinte previu um processo de atualização, adaptação ou correção 

da Constituição, chamado de Revisão. Os primeiros cinco anos serviriam como um lapso 

temporal no qual a Constituição passaria por uma espécie de “teste”. Durante o período da 

Revisão, o processo de reforma constitucional seria facilitado pois, durante o período de 

Revisão, o Congresso Nacional se reuniria em sessões unicamerais e o procedimento de 

votação se daria em um único turno, com quorum de maioria absoluta, menos qualificado 

do que o duplo turno em cada uma das Casas com quorum de três quintos necessários para 

a aprovação de emendas constitucionais pelo procedimento normal.  

 Ocorre que a Revisão logrou aprovar apenas seis emendas. Foram aprovadas, no 

período, o Fundo Social de Emergência, que era provisório; a questão da nacionalidade e 

foram criadas algumas regras políticas e eleitorais novas109.  

Apesar de ter havido uma certa mobilização popular, bem como a apresentação de 

certo número de propostas de diversas entidades ao Congresso Nacional, a forte oposição 

exercida pelas minorias obteve a paralisação do processo revisional, ignorando as 

contribuições apresentadas. Até o seu quinto aniversário, as alterações constitucionais se 

limitaram ao exposto acima110.  

A partir do primeiro ano do primeiro Governo Fernando Henrique Cardoso o ritmo de 

aprovação de emendas começou a aumentar. Nos cinco anos subseqüentes, foram 

aprovadas mais de 17 emendas constitucionais. Entre estas, encontra-se a quebra de 

monopólios, o fim do conceito de empresa nacional, nova regulamentação à navegação de 

cabotagem, novas regras no sistema educacional, reeleição, criação do Fundo de 

Estabilização Fiscal, alteração do regime constitucional dos militares, alterações na 

estabilidade e remuneração de funcionários públicos e a reforma da Previdência, entre 

outros. Podemos ressaltar a evidente necessidade de uma reforma no sistema tributário, o 
                                                 
108 “Art. 3º. A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da 
Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral”. 
BRASIL: Constituição da República Federativa do Brasil. Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. 
109 Emendas Constitucional de Revisão n 1, 2, 3, 4, 5 e 6, todas de 1994. Brasil: Constituição da República 
Federativa do Brasil.  
110 Bastos, Celso Ribeiro. A reforma da Constituição: em defesa da revisão constitucional. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 4, n. 36, nov. 1999. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=141>. Acesso 
em: 14 mar. 2009. 
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próprio sistema federativo, o sistema eleitoral e as regras administrativas se mostram 

defasadas em vista da guerra fiscal e da falência de vários órgãos. 

Houve quem defendesse a retomada do processo de revisão constitucional, mesmo 

após ter expirado o prazo previsto para tal. A idéia era iniciar um processo de reformas 

permanente, baseado no regime menos rígido da revisão. Para Celso Ribeiro Bastos, 111 

 
Diante da incrível velocidade das mudanças no mundo globalizado, faz-
se necessária uma adequação da rígida Constituição brasileira às novas 
tendências do direito público moderno, a começar por uma redução do 
seu conteúdo. Em contra partida, vê-se que a situação política brasileira 
vive hoje num impasse, diante da dificuldade em implementar as 
aclamadas reformas constitucionais. Este impasse causa graves prejuízos 
à população e ao Estado, que estão visivelmente em crise, diante das 
distorções causadas pelos privilégios e contradições que a Constituição 
estabeleceu e "engessou" no ordenamento jurídico pátrio. Não se pode 
admitir que a Constituição brasileira fique atrasada e aprisione o 
desenvolvimento em virtude de uma fragilidade política de determinada 
época. Se naquele tempo não se pôde implementar uma verdadeira 
revisão, que se faça outra. A necessidade é evidente, haja visto o ritmo de 
aprovação de emendas (de altíssimo custo político) (BASTOS, 2000). 
 

Segundo Marcus André Melo (2007), a agenda de reformas constitucionais perdeu 

o seu ímpeto inicial, principalmente após o fim do Governo Fernando Henrique 

Cardoso112. O acompanhamento anual da aprovação de emendas mostra que em 1995 

foram apresentadas dezessete emendas, em 2006 este número foi zero, e em 2007 apenas 

três.  

A literatura tem afirmado que a extensão e o excessivo grau de detalhamento da 

Constituição brasileira é elemento determinante da paralisia decisória acerca de políticas 

públicas, o que reduz a capacidade do governo em aprovar reformas essenciais para o país, 

no que pese a contraposição de Melo (2007). Se o problema da crise no aparato de 

segurança do Estado estiver, como creio, calcado na rigidez constitucional relativamente à 

permanência do artigo 144 e seus parágrafos113 – o qual define as atribuições de cada órgão 

policial no sistema de segurança na Constituição brasileira - tal arranjo institucional se 

constitui num importante veto point para as reformas. Qualquer alteração na forma de 

atuação das polícias em nível municipal, estadual ou federal está constrangida pelos limites 

impostos pela constitucionalização da segurança pública.  

                                                 
111 Muitos defenderam a revisão constitucional permanente. Ver: BASTOS, Celso Ribeiro. A reforma da 
Constituição: em defesa da revisão constitucional. Jus Navigandi, Teresina, ano 4, n. 36, nov. 1999. 
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=141>. Acesso em: 14 mar. 2009. 
112 MELO, Marcus André. Hiperconstitucionalização e Qualidade da Democracia. Mito e Realidade. Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 2007, p.253. 
113 Ver Nota nº 01. 
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É importante frisar, no entanto, que há na literatura especializada uma opinião 

majoritária no sentido de clamar por reformas no modelo constitucional de polícias, mas 

que a opinião contrária tem recebido apoios importantes nos últimos anos, no sentido de 

que reformas infraconstitucionais podem alcançar bons resultados, sem propriamente 

optar-se pela reforma da constituição nesse particular. 

Significa dizer que não se deve deixar levar por posicionamentos favoráveis à 

reforma do modelo de polícia brasileiro simplesmente atendendo ao senso comum de que o 

modelo está falido e fadado ao fracasso. A literatura e algumas pesquisas demonstram que 

os resultados atuais da política de segurança pública não são positivos. No entanto, não é 

nossa intenção partir desse argumento como um dado da realidade, ao contrário, utilizá-lo 

como ponto de vista necessário para contrapor as posições pro e contra e sopesar quais 

dessas opiniões de fato estão calcadas na realidade. 

Alguns dos pontos de vista pro e contra a reforma do modelo policial brasileiro 

estão pontuados no terceiro capítulo deste trabalho.  

 

2.4 A política de segurança pública no Brasil 

 

Ao lado das políticas de educação e saúde, a política de segurança pública é uma 

das políticas públicas inerentes à atividade e à natureza do Estado Moderno. Na concepção 

weberiana de Estado, essa relação é ainda mais natural na medida em que o Estado tem 

obrigação de garantir a segurança física dos cidadãos, por meio do uso legítimo da força. 

Nesse sentido, a segurança pública é uma das políticas cuja execução e manutenção passa a 

ser atividade obrigatória do Estado. 

Dentre os órgãos envolvidos na execução dessa política destaca-se a polícia como a 

instituição responsável tanto pelo controle social, por um lado, quanto pelo oferecimento 

da segurança dos cidadãos. Sua função é dual: manter a paz social e garantir a liberdade e a 

integridade física dos cidadãos114.  

Segundo Zaverucha (2003), uma crise de segurança representa uma crise de 

democracia, na medida em que a ameaça à segurança dos cidadãos coloca em cheque um 

dos aspectos fundamentais da democracia e esta não poderá funcionar adequadamente. 

Caso o Estado não consiga garantir os mais elementares direitos fundamentais que são o 

                                                 
114 Um Estado Democrático de Direito se caracteriza pela garantia dos direitos individuais e coletivos. A 
segurança pública é um desses direitos, garantidos pela Constituição Federal no art. 5, inciso: Nota do Autor. 
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direito à vida, à liberdade e à propriedade, assim como o direito de ir e vir livremente, a 

própria democracia perderia suas bases e poderia entrar em crise (ZAVERUCHA, 2003). 

Bobbio (1992) lembra que “sem os direitos do homem reconhecidos, não existem as 

condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos”. Sendo o direito à segurança um 

dos mais importantes, caracterizado como direito básico e fundamental, a instituição que se 

destina a protegê-lo e a evitar que seja aviltado passa a ocupar lugar de destaque no 

arcabouço institucional destinado a fazer valer esses direitos. 

A polícia aparece nesse contexto como a instituição que ocupa o papel de primeira 

instância de atuação do poder público dentre as instituições voltadas para garantir o direito 

à segurança, tais como o Poder Judiciário, o Ministério Público e o sistema penitenciário. 

O sistema de persecução penal brasileiro está apoiado sobre a ação preventiva e repressiva 

da polícia. Trata-se da “principal instituição estatal encarregada de garantir esse direito 

elementar” (ZAVERUCHA, 2003, p. 19). 

Para Palmieri (2003), a questão dos direitos sempre se liga à questão da segurança. 

 
A desigualdade em relação ao acesso aos serviços de segurança pública, bem 
como ao acesso à justiça não são apenas um problema de princípios mas 
também de eficiência. Uma melhor distribuição de recursos na administração 
da justiça deve tender a garantir o direito à igualdade (PALMIERI, 2003). 

 
A polícia é um produto social e como tal faz parte das instituições mais antigas 

criadas pelo homem. Sua origem perde-se no tempo, mas a etimologia da palavra polícia 

vem da mesma raiz que originou as palavras política e cidade (polis). Sua configuração 

atual está relacionada com o surgimento do estado moderno e sua forma de atuação varia 

de acordo com as circunstâncias históricas.  

Não raro a polícia foi utilizada para dar suporte a projetos de poder, não apenas 

durante processos revolucionários e de crise mas também em momentos de aparente 

calmaria institucional. Toda sociedade desenvolve procedimentos que podem ser chamados 

a operar quando surgem disputas pelo poder nas quais os conflitos não logram atingir 

equilíbrio. A tese da neutralidade política da polícia é uma falácia (HUGGINS, 1998; 

REINER, 2004). 

Nesse sentido, a polícia se torna um bem social imprescindível para a sociedade, 

pois representa a dominação do Estado sobre um território, ou seja, é um dos mecanismos 

de efetivação da soberania. Por isso a polícia também carrega uma dimensão política, na 
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medida em que intervém para reforçar a concepção de ordem pública predominante em 

determinado momento histórico (ZAVERUCHA, 2003, p. 34)115. 

As políticas públicas de segurança e de justiça penal são influenciadas pelos 

políticos profissionais, munidos ou não de mandato parlamentar, pelos governadores, pelos 

administradores públicos, por militantes de organizações de defesa de direitos, por 

formadores de opinião, por pesquisadores e estudiosos e, ainda, por lobistas voltados para a 

defesa de interesses corporativos de diversas naturezas, tais como representantes de 

associações de classe, de empresas de segurança e vigilância privada ou da indústria de 

armas (ADORNO, 2008).  

A rede de interesses, de atores e de agências que interferem no desenvolvimento da 

política de segurança é complexa e diversificada, e tudo isso encobre a existência de uma 

acirrada e permanente luta pela definição institucional das regras que determinarão a 

partilha de recursos, muitas vezes escassos, prevista no orçamento. Cada um dos grupos 

busca garantir a máxima participação na partilha de recursos (ADORNO, 2008). 

A concepção de ordem pública predominante durante determinado governo é a 

expressão da política de segurança pública implementada por esse mesmo governo. Ocorre 

que, segundo a maior parte dos autores, o Brasil carece de um conjunto de ações públicas 

coordenadas que mereça o nome de política de segurança pública. O que temos nessa área 

são planos nacionais, programas e projetos. 

É difícil falar em “política de segurança pública” no Brasil, pois esta é praticamente 

inexistente no país. Na realidade, o Art. 144 da Constituição Federal define apenas a 

normatização do modelo policial brasileiro. Segundo Adorno (2008), boa parte dos 

analistas afirma que nunca houve efetivamente política pública e de justiça criminal, 

exceto recentemente, quando os dois últimos governos civis passaram a se dedicar ao 

estabelecimento de diretrizes nacionais que devem ser seguidas pelos estados, e que vêm 

paulatinamente adquirindo o status de políticas de estado e não de governo116. 

A visão moderna de segurança pública incorpora outros elementos, além da mera 

definição de um modelo de polícia dicotômico entre polícia civil e militar ou da já famosa 

discussão acerca entre os ciclos completo/incompleto (ZAVERUCHA, 2003).  

                                                 
115 Para Charles Tilly, as mudanças que afetam a polícia passam pela transformação do próprio Estado. Tilly 
estudou a formação do Estado Nacional. Sua concepção de democracia leva em conta se as polícias se 
reportam ou não aos militares. Tilly, Charles “Democracy is a Lake” In: ANDREWS, George Reid; 
CHAPMAN, Herrick (Eds). The Social Construction of Democracy, 1870-1990. New York: New York 
University Press, 1995. 
116 Ver Item 2.2 supra. 



74 
 

 

A questão aqui colocada vai mais além: o que explica que um modelo 

constitucionalmente inscrito e supostamente fracassado117 possa permanecer intacto sem 

sofrer qualquer tipo de reforma em seus elementos centrais? Uma das explicações para 

esse fato pode estar no fato de que esta não é uma questão pacificada, especialmente entre 

os detentores do poder de decisão política. Talvez o mau funcionamento do próprio modelo 

se dê por outros motivos e não que o arranjo institucional e sim outros aspectos sejam mais 

determinantes da inadequação da política pública. 

No entanto, o modelo é apontado como fonte de problemas como o ciclo 

incompleto ou fracionado, a dificuldade de comunicação entre as polícias, as culturas 

institucionais diversas e divergente, sua origem durante o governo militar, seu caráter 

militarizado, etc (ZAVERUCHA, 2000, 2003). 

A questão da desconstitucionalização da segurança pública deve ser vista como a 

reconstituição da segurança pública. Flexibilizar o arranjo não quer dizer, necessariamente, 

retirar o tema da Constituição. Flexibilizar o tema da segurança pública pode significar, 

por exemplo, permitir que cada Estado possa regulamentar suas polícias respeitando 

determinados limites constitucionais menos rígidos. 

Contudo, para os atores interessados na configuração da política de segurança 

pública, flexibilizar ou desconstitucionalizar a segurança pública envolve riscos. Os atores 

desconfiam dos rumos que podem ser dados pelos políticos às matérias de seu interesse 

quando estiverem sob a possibilidade de alteração por meio do rito legislativo ordinário. 

Melo (2002, p. 176) diz que 

 
A constitucionalização resulta, em muitos casos, provavelmente na maioria 
deles, da ação de coalizões de não interferência mútua que, através de 
logrolling, logram garantir guarida constitucional a subsídios e benesses. 
Para além das matérias constitucionais clássicas, a maioria dos dispositivos 
constitucionais, no caso brasileiro, expressou interesses particularistas, 
enquanto uma minoria expressa interesses universalistas e inclusivos. 

 
 Os custos que os atores enfrentam para incluir dispositivos particularistas na 

constituição são difusos, sua visibilidade política é mais baixa em comparação com 

dispositivos generalizantes e isso torna esse tipo de decisão política menos conflituosa. 

Para desconstitucionalizar dispositivos, por outro lado, grupos organizados que se 

beneficiam do status quo possuem recursos suficientes para garantir que os custos de 

                                                 
117 BICUDO, Hélio. A unificação das polícias no Brasil. Estudos Avançados, n. 14, vl. 40. São Paulo, 2000. 
Para opiniões contrárias, ver Sapori, Luis Flávio. Segurança Pública no Brasil. Op. Cit. 
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transação sejam concentrados, reforçando problemas de ação coletiva e evitando que se 

alcancem consensos em torno desse tipo de decisão.  

 Diante da dificuldade de se chegar a um consenso sobre uma nova configuração do 

arranjo constitucional sobre a segurança pública brasileira, a configuração criada entre 

1964 e 1967 permaneceu intacta e, além disso, foi constitucionalizada. Não apenas a 

segurança pública, mas também o próprio sistema de justiça criminal não sofreu qualquer 

modificação importante em sua lógica de funcionamento.  

O processo penal brasileiro, por exemplo, tem sofrido intervenções apenas em 

determinadas características pontuais, como aumento ou diminuição de penas, 

descriminalização de determinadas condutas, otimização do sistema recursal, extinção 

certos recursos, enfim, as reformas do sistema processual penal resume-se, em geral à 

modernização de seus procedimentos já existentes, não havendo registro de modificações 

substanciais em seu conceito central118. Assim como a segurança pública, o próprio sistema 

de persecução penal brasileiro permanece anacrônico e longe de funcionar de acordo com 

uma lógica de resultados. 

 Alguns grupos de pressão têm interesse no funcionamento anacrônico de 

determinados arranjos, pois tais arranjos tendem a valorizar suas organizações 

profissionais. Um exemplo é a advocacia. As seções estaduais da Ordem dos Advogados 

do Brasil tendem a estimular os dirigentes nacionais a se oporem a reformas radicais no 

sistema jurídico, pois as OABs precisam de códigos complicados para maximizar os 

ganhos dos grandes escritórios. Mexer na legislação penal reduzindo os recursos é também 

um custo de transação considerado alto pelo Congresso. 

Segundo Adorno, mudanças sociais que afetam o controle público da ordem social 

não têm sido acompanhadas de mudanças radicais no sistema de justiça criminal, nos seus 

diversos segmentos: aparelho policial, aparelho judicial e sistema penitenciário. Não 

apenas esse autor, mas também Kant de Lima denuncia que os mais graves problemas da 

política de segurança pública estão relacionados com o sistema de persecução penal como 

um todo, e não apenas com o funcionamento das instituições, isoladamente.  

                                                 
118 Mudanças no modelo de processo penal têm apresentado resistências para aprovação. O deputado 
Maurício Rands foi convidado pela Organização Não-Governamental Juízes para a Democracia, para 
apresentar projeto elaborado em conjunto com a Fundação Joaquim Nabuco e a Organização Não-
Governamental Delegados pela Cidadania para a criação dos juizados de instrução no âmbito dos crimes de 
menor potencial ofensivo. O prjeto de lei foi rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça. Entrevista com 
o Deputado Maurício Rands. Recife, 11 de junho de 2009. 
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Nossos constituintes não conseguiram se desvincular do modelo de polícia criado 

durante o regime autoritário que havia sido concluído com o advento da Nova República e 

acabaram por perpetuá-lo constitucionalmente (ZAVERUCHA, 2003). 

O crime cresceu e mudou de qualidade. Nos últimos vinte anos diversos crimes 

tiveram suas penas aumentadas, a política criminal descriminalizou algumas condutas. Leis 

modernas, como a do crime organizado, foram editadas. No entanto, o sistema de justiça 

permaneceu operando como o fazia há três ou quatro décadas. Em outras palavras, 

aumentou sobremodo o descompasso entre o ritmo da evolução da criminalidade e da 

violência e a capacidade do Estado de impor lei e ordem (ADORNO, 2003). 

Para se ter uma idéia da correção dessa assertiva, basta observar as razões 

apontadas pelo Relator do Código de Processo Penal, Francisco Campos, na sua Exposição 

de Motivos do Código de Processo Penal, para justificar a permanência do inquérito 

policial e rejeitar a adoção do juízo de instrução: a distância entre as comarcas. 

Evidentemente que, na atualidade, essa justificativa não se sustenta119. 

A adoção de um juizado de instrução, o fim do inquérito policial e outras medidas 

de impacto sobre o sistema de persecução penal como um todo são apontados como 

caminhos a ser seguidos por várias vertentes da literatura (ZAVERUCHA, 2003; LIMA, 

1989 e 1997), mas modificações institucionais radicais são mais difíceis de realizar frente 

aos custos de transação que representam. 

Tanto direitos humanos como segurança pública transformaram-se em matéria 

presente na agenda política nacional. Contudo, o diálogo entre os três poderes nessa 

matéria – em especial, entre o Executivo e o Judiciário – manteve-se tal como estava há, 

pelo menos, uma década. A classe política continuou manifestando interesse apenas 

pontual por tais questões, quando muito mobilizando interesses corporativos, interesses de 

mercado ou as tradicionais demandas dos ativistas em direitos humanos. As resistências 

restaram fortes e atuantes, contra as quais o governo federal agiu com pouco interesse e 

eficiência (ADORNO, 2003). 

                                                 
119 “Para atuar proficuamente em comarcas extensas, e posto que deva ser excluída a hipótese de criação de 
juizados de instrução em cada sede do distrito, seria preciso que o juiz instrutor possuísse o dom da 
ubiqüidade. De outro modo, não se compreende como poderia presidir a todos os processos nos pontos 
diversos da sua zona de jurisdição, a grande distância uns dos outros e da sede da comarca, demandando, 
muitas vezes, com os morosos meios de condução ainda praticados na maior parte do nosso hinterland, 
vários dias de viagem. Seria imprescindível, na prática, a quebra do sistema: nas capitais e nas sedes de 
comarca em geral, a imediata intervenção do juiz instrutor, ou a instrução única; nos distritos longínquos, a 
continuação do sistema atual”. Campos, Francisco. Exposição de Motivos do Código de Processo Penal. In: 
BRASIL. Código de Processo Penal Brasileiro. Diário Oficial da União, 13/10/1941. 
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Desconstitucionalizar a segurança pública representa uma reforma muito radical na 

forma como essa instituição vem operando no Brasil há mais de 25 anos. Porém, é possível 

indicar ao menos uma vantagem na desconstitucionalização do modelo de polícia, que 

seria o desaparecimento da necessidade de adequar a política pública ao texto 

constitucional a cada mudança de governo.  

Deslocar alguns temas para a legislação constitucional não garante que haverá 

maior grau de consenso em torno delas, mas certamente evita que a Constituição venha a 

ser reformada a cada governo, levando os atores a buscar consensos e conferindo à 

Constituição mais estabilidade (MAUÉS, 2009, p. 184). 

As políticas de saúde e educação, por exemplo, estão suportadas por um cabedal de 

regulamentações e possuem um caráter nacional, com rebatimento nos níveis estadual e 

municipal de tal forma que ambas adquiriam um caráter de políticas consolidadas e em 

franca evolução que a segurança pública ainda não logrou alcançar120.  

Apesar de não se poder dizer que haja uma política de segurança pública no Brasil, 

nos moldes da política de saúde ou de educação, por exemplo, a partir do Governo 

Fernando Henrique Cardoso uma série de medidas passaram a ser colocadas em prática, as 

quais apontam para determinados caminhos. Na medida em que tais projetos e planos de 

caráter nacional passam a ser adotados pelos sucessivos governos, eles passam a fazer 

parte de uma política de Estado, e não política de governo. Assim, começam a adquirir o 

status de políticas públicas. 

As linhas de ação do plano de governo para a segurança pública no primeiro 

governo FHC (1993-1998) se baseavam na cooperação com os estados e municípios; 

investir em uma justiça criminal mais rápida; reaparelhamento e reorganização dos órgãos 

federais de segurança e aperfeiçoamento do sistema penitenciário. Foi lançado o Programa 

Nacional de Direitos Humanos121 e criadas duas inovações institucionais: a Secretaria 

Nacional de Direitos Humanos (1997) e a Secretaria Nacional de Segurança Pública 

(1998). 

No segundo governo FHC (1999-2002) foram lançados o II Programa Nacional de 

Direitos Humanos e o Plano Nacional de Segurança Pública, ambos no ano 2000.  

 

                                                 
120 Segundo Santin, a segurança pública na Constituição federal não pode ser chamada propriamente de 
política pública, pois não possui os caracteres de uma política pública. SANTIN, Valter Foleto, 2004. 
Controle Judicial da Segurança Pública. Eficiência do serviço na prevenção e repressão ao crime. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2004. 
121 Por recomendação da Conferência de Viena. Ver Adorno, 2008. Op. cit. 
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Sobre esse momento, Luis Eduardo Soares afirma: 
 
O País conheceria o primeiro plano de segurança pública de sua história 
democrática recente, o qual, em função do parto precoce, precipitado a 
fórceps, vinha a público sob a forma canhestra de listagem assistemática de 
intenções heterogêneas. Assinale-se que, antes, no primeiro governo FHC, 
deram-se passos importantes para a afirmação de uma pauta especialmente 
significativa para a segurança pública, quando se a concebe regida por 
princípios democráticos: foi criada a secretaria nacional de Direitos 
Humanos e formulou-se o primeiro plano nacional de Direitos Humanos 
(SOARES, 2007). 

 

O Plano Nacional de Segurança Pública procurava pretendia investir não apenas em 

relação à polícia, mas também no reconhecimento da importância da prevenção da 

violência, através do PIAPS (Plano de Integração e Acompanhamento dos Programas 

Sociais de Prevenção da Violência, fortalecimento da interação entre os níveis federal, 

estadual e municipal para a redução dos fatores criminógenos. 

Na área de polícias foram propostas a integração das polícias, a subordinação das 

polícias a um comando unificado, a criação de academias unificadas, a criação de centros 

integrados de operação, a inclusão das guardas municipais no sistema de segurança pública 

e a criação de ouvidorias e corregedorias únicas. 

Essas iniciativas não falseiam a assertiva de que ainda não se pode falar em política 

de segurança pública em essência. Trata-se de iniciativas corretamente pensadas, mas o 

arranjo institucional contribui para o fracasso das políticas. Soares sentencia: 

 
No entanto, ante a ausência de uma política nacional sistêmica, com 
prioridades claramente postuladas, dada a dispersão varejista e reativa das 
decisões, que se refletia e inspirava no caráter dispersivo e assistemático do 
plano nacional do ano 2000, o Fundo acabou limitado a reiterar velhos 
procedimentos, antigas obsessões, hábitos tradicionais: o repasse de 
recursos, ao invés de servir de ferramenta política voltada para a indução de 
reformas estruturais, na prática destinou-se, sobretudo, à compra de armas e 
viaturas. Ou seja: o Fundo foi absorvido pela força da inércia e rendeu-se ao 
impulso voluntarista que se resume a fazer mais do mesmo. Alimentaram-se 
estruturas esgotadas, beneficiando políticas equivocadas e tolerando o 
convívio com organizações policiais refratárias à gestão racional, à 
avaliação, ao monitoramento, ao controle externo e até mesmo a um controle 
interno minimamente efetivo e não-corporativista. (SOARES, 2007). 

 
No primeiro governo Lula (2003-2006) foi apresentado um novo plano nacional de 

segurança pública, que mantinha algumas das linhas de ação dos governos anteriores, 

apontando para um viés que visa atuar sobre temas como a reforma prisional, o controle 
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externo das polícias, reforma do sistema de persecução penal, entre outros (SAPORI, 

2007).   

O Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) traz diretrizes que devem ser 

executadas pelos estados, como academias de polícia unificadas, criação de órgãos de 

inteligência unificados, corregedorias e ouvidorias de polícias únicas, autônomas e 

independentes e adoção de gabinetes de gestão integrados (GGI). 

No segundo governo Lula (2007-2010) a Medida Provisória 384 criou o Programa 

Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), por meio do qual devem ser 

investidos R$ 6,707 bilhões, até o fim de 2012, em um conjunto de 94 ações, que 

envolverão dezenove ministérios, em intervenções articuladas com estados e municípios. 

Do ponto de vista dos princípios matriciais, o Pronasci reitera o Plano 
Nacional de Segurança Pública do primeiro mandato do presidente Lula, o 
qual, por sua vez, incorporava, sistematizava e explicitava o que já estava, 
embrionária ou tacitamente, presente no Plano Nacional do governo 
Fernando Henrique Cardoso. Isso mostra que, a despeito das diferenças e da 
precariedade do tratamento conferido à questão dos princípios, no plano do 
governo FHC, tem havido mais continuidade do que descontinuidade entre 
os esforços sucessivos, que já formam uma série histórica relevante 
relativamente à área – tabu – da Segurança Pública (SOARES, 2007) 

No entanto, isso não permite que consideremos havermos chegado a construir uma 

política de segurança pública nos moldes do SUS, por exemplo. Planos nacionais e 

Programas com Cidadania, mesmo que construídos a partir do envolvimento dos melhores 

técnicos e das melhores intenções não fazem, ainda, a segurança pública brasileira estar 

inserida numa política pública de fato. 

O Programa Nacional de Segurança Pública Com Cidadania (PRONASCI), apesar 

de importante instrumento de construção da política, não revoluciona o sistema atual nem 

resolve a questão dos recursos financeiros vinculados. Além disso, os planos e programas 

não dispõem de mecanismos eficazes de fiscalização sobre a execução dos projetos 

apresentados pelos estados, nem o acompanhamento das ações realmente desenvolvidas. 

Há razões para otimismo e para cautela, pois o PRONASCI tem méritos e defeitos122. 

Significa dizer que os planos nacionais colocados em prática nos governos FHC e 

Lula possuem diretrizes que assentam as bases para que se possa desenvolver tais políticas 
                                                 
122 “Os méritos do PRONASCI são suficientes para justificar a esperança de que haverá avanços na 
segurança pública brasileira. Mas não parecem suficientes para justificar a esperança de que o país 
começará, finalmente, a revolver o entulho autoritário que atravanca o progresso na área, com sua carga de 
irracionalidade e desordem organizacional, incompatíveis com funções tão importantes, exigentes e 
sofisticadas, em uma sociedade cada vez mais complexa, na qual o crime cada vez mais se organiza, se 
nacionaliza e se transnacionaliza”. SOARES, 2007. Op. Cit. 
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públicas nacionais. Parece haver consenso suficiente para que se estabeleça a política 

pública de segurança a partir de determinadas linhas de ação, como o investimento em 

capacitação dos policiais, a criação de Conselhos Comunitários, as ouvidorias e 

corregedorias unificadas e a ampliação do papel das guardas municipais, por exemplo123. 

Para Adorno, 

 
Não há dúvidas quanto aos avanços conquistados pelos governos 
democráticos. Não obstante, na lograram alcançar inteiramente suas metas, 
sobretudo porque não romperam com as heranças do regime autoritário, 
ainda incrustadas nos domínios das polícias e das prisões. Buscaram conferir 
uma feição modernizadora às políticas formuladas, a despeito de terem de 
agir no interior de um quadro institucional conservador, dominado por atores 
que reivindicam o monopólio do saber técnico, não escutam especialistas 
fora de seus círculos corporativos, não se sujeitam à crítica externa, não 
prestam contas à sociedade nem se sentem responsabilizados pelas 
conseqüências de suas ações (ADORNO, 2008, p. 17). 

 

A realização da Primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, em meados 

de 2009, demonstra que as condições para mudar esse cenário estão sendo consolidadas. 

Na área de saúde, por exemplo, já foram realizadas 14 conferências.  

São passos importantes que vêm sendo dados para se estabelecer a política de 

segurança pública de âmbito nacional com caráter de programa de Estado, e não de 

governos. No entanto, em síntese, ainda falta caminhar muito na direção de estabelecer as 

condições para que tais iniciativas adquiram o caráter de verdadeira política pública de 

âmbito nacional. 

 

2.2.1 Restrições e limites à reforma da política pública de segurança 

 

 Em janeiro de 2008, os policiais civis de Alagoas completaram seis meses de uma 

greve iniciada em agosto do ano anterior. Quando os delegados ameaçaram também entrar 

em greve, o governador do Estado em exercício, José Wanderley Neto convocou o 

Conselho Estadual de Segurança, o Gabinete de Gestão Integrada (GGI), a Polícia Federal 

em Alagoas, o Exército, o Tribunal de Justiça do Estado, o Ministério Público Estadual e a 

seccional alagoana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para obter apoio à intenção 

de elaborar, às pressas decreto declarando situação de “perigo iminente” na segurança 

                                                 
123 “Não creio que a saída esteja na criação de polícias municipais ou na transformação das guardas 
municipais em polícias. Sou contra dar a essas organizações o caráter de polícias. O que pode ser feito é 
dar-lhes funções auxiliares da polícia, como a fiscalização do trânsito e das normas e posturas municipais”. 
Entrevista com o Deputado Carlos Eduardo “Cadoca” Pereira. Recife, 13 de julho de 2009. 
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pública diante da ameaça de instalar-se o caos na segurança pública do Estado. O decreto 

dava autorização à Polícia Militar para assinar termo de ocorrência em caso de prisões em 

flagrante e elaborar Termo Circunstanciado de Ocorrência124. 

 Nesse caso, o gestor público se viu forçado a tomar uma decisão: permitir que a 

situação de impasse levasse ao caos na segurança ou uma adotar uma medida 

flagrantemente inconstitucional. O governador encontrou uma solução imediata, rápida, a 

qual, de tão óbvia, é adotada no mundo inteiro: mesmo nos países em que há duas ou mais 

polícias, o registro de ocorrências pode ser feito por qualquer das organizações.  

Ocorre que, no Brasil essa medida simples é inconstitucional. Permitir que a polícia 

militar, além de efetuar a detenção física do criminoso durante a ação em flagrante, 

também possa elaborar os autos, seja de inquérito, seja de termo circunstanciado (Lei nº 

9.099/95)125 e encaminhá-lo ao Poder Judiciário fere frontalmente o previsto no art. 144 da 

Constituição Federal.  

Uma medida desse quilate resolve o problema imediato, que é o atendimento do 

registro das ocorrências, mas cria outro, mais grave, que é a impossibilidade de dar 

continuidade aos procedimentos investigativos. O registro das ocorrências será realizado, 

mas os procedimentos policiais ficarão dependendo da ação da polícia civil. O inquérito 

policial referente ao auto de prisão em flagrante é regulado pelo Código de Processo Penal. 

Apenas duas autoridades podem presidi-lo: o delegado de polícia e, em casos excepcionais, 

o juiz. A condução do inquérito policial por integrantes da polícia militar é ilegal126. 

A alteração do Código de Processo Penal é, também, matéria cuja competência é 

constitucionalmente atribuída à União (Constituição Federal, art. 25, inciso I), somente ela 

poderia alterá-la. Portanto, por mais boa vontade que o governador de Alagoas tenha em 

autorizar a PM a realizar o flagrante, não apenas a lei ordinária precisaria ser modificada 

mas também as atribuições constitucionais previstas no art. 144 da Constituição Federal. 

Enquanto ambas as normas (art. 144 da Constituição e Código de Processo Penal) não 

forem alteradas, no que se refere à elaboração do flagrante, o procedimento será eivado de 

                                                 
124 Greve de policiais faz AL decretar perigo iminente na segurança pública. Folha On-Line. 31/01/2008. 
Disponível em www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u368597.shtml. Acesso em 26/03/2009. 
125 A Lei nº 9.099/95 regula o procedimento a ser adotado quanto aos crimes considerados de menor 
potencial ofensivo, ou seja, aqueles cuja pena máxima cominada em abstrato seja de até 2 anos. Nesses casos, 
ao invés de se proceder a inquérito policial deve ser confeccionado um Termo Circunstanciado de 
Ocorrência, que nada mais é do que um inquérito policial extremamente sucinto. 
126 O Código de Processo Penal Brasileiro, nos arts. 4 a 23 trata do inquérito policial. O art. . 4º diz que a 
polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e 
terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria e o art. 144 diz que cabe à polícia civil a 
atividade de policia judiciária será desempenhada pela polícia. Assim, não cabe à polícia militar realizar 
procedimentos investigativos como o inquérito policial. Nota do Autor. 
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nulidade, e portanto, ausente estará o embasamento jurídico para o procedimento. A 

medida encontrada pelo governador para solucionar o impasse terá sua legalidade 

contestada judicialmente e tudo retornará ao status quo ante. 

A maior parte dos governos estaduais promoveu ou tentou promover reformas 

administrativas em seus aparatos policiais nos últimos anos, especialmente na segunda 

metade dos anos 1990. Talvez influenciados pela onda de reformas constitucionais 

promovida pelo governo federal, mas principalmente após a criação da Secretaria Nacional 

de Segurança Pública, subordinada ao Ministério da Justiça, órgão encarregado de 

acompanhar a política de alocação e distribuição de recursos federais, os estados foram 

compelidos a realizar reformas visando modernizar e otimizar a gestão dos seus aparatos 

de segurança. 

Estados como Ceará e Pará, alinhados politicamente ao governo central, saíram na 

frente, criando secretarias de segurança que unificaram o comando das polícias civil e 

militar. Pernambuco, Santa Catarina e Alagoas seguiram a tendência apontada pela 

SENASP e também adotaram a unificação dos comandos das polícias civil, militar e corpo 

de bombeiros sob uma mesma secretaria de estado127. 

Na verdade, durante o Governo Fernando Henrique Cardoso, após a criação da 

Secretaria Nacional de Segurança Pública, os estados da Federação foram instados, por 

meio de ameaças de restrições ao repasse de recursos federais, a adotarem algumas 

medidas de alinhamento à política nacional de segurança pública definida pelo Plano 

Nacional de Segurança Pública (PNSP), cujos recursos estavam garantidos por um 

Fundo128. 

Nas palavras de Sapori (2007, p. 110-111), 

 
O governo federal deixava claro a todos os interessados que tinha diretrizes e 
objetivos próprios no âmbito da segurança pública e que os recursos do 
FNSP passariam a ser distribuídos mediante o atendimento desses critérios. 
A novidade apresentada no início de 2003, entretanto, residia na cobrança 
mais rígida junto aos estados no sentido da construção de políticas 
assentadas nas diretrizes do plano nacional.  
 

  

                                                 
127 No caso do estado de Pernambuco foi criada a Secretaria de Defesa Social por meio da Lei no. 11.629, de 
29 de janeiro de 1999. Ver Sapori, Luis Flávio. Segurança Pública no Brasil. Desafios e Perspectivas. Rio de 
Janeiro: FGV Editora, 2007. 
128 Os estados só poderiam ter acesso aos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública se adotassem 
medidas como a alimentação do sistema nacional de informações de segurança pública (INFOSEG), 
academias de polícia integradas, corregedorias e ouvidorias unificadas, entre outras. Fonte: Ministério da 
Justiça. Secretaria Nacional de Segurança Pública. 
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Entretanto, o sucesso dos planos nacionais dos governos FHC e Lula se mostraram 

pontuais, esbarrando, evidentemente, nas limitações impostas pelo arranjo institucional 

estabelecido no art. 144 da Constituição Federal. No campo das políticas públicas de 

segurança não é raro que experiências positivas, as quais possuem intrínseco potencial 

revolucionário, não logrem institucionalização (MAÎTRE; CARBALLO BLANCO, 

2008)129.  

Por outro lado, não se pode dizer que as limitações constitucionais são as únicas 

restrições e limitações impostas para o fortalecimento do estabelecimento de uma política 

pública de segurança de âmbito nacional, O fracasso das políticas públicas de segurança 

também está calcado fortemente em aspectos políticos, como os altos custos de transação e 

os altos riscos de desgaste político.  

Soares lembra que o governo Lula, após propor o plano nacional de segurança 

pública e o Sistema Integrado de Segurança Pública foi aconselhado pelo “núcleo duro” do 

governo a se afastar do compromisso assumido de conduzir a política de segurança com 

maior participação do governo federal. 

O governo colocara em marcha a adoção do SUSP, estabelecendo seis etapas que 

deveriam ser seguidas: a) construir um consenso com os governadores em torno do próprio 

Plano; b) a normatização do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e a 

desconstitucionalização das polícias; c) instalar Gabinetes de Gestão Integrada da 

Segurança Pública, um em cada estado, que funcionaria como braço operacional do SUSP 

e começaria a trabalhar com base no entendimento político, antes mesmo da normatização 

que o institucionalizaria; d) não contingenciar os recursos do Fundo Nacional de Segurança 

Pública, em 2003; e aumentá-lo, consideravelmente, nos anos subseqüentes; e) enviar ao 

Congresso Nacional a emenda constitucional da desconstitucionalização das polícias e, 

como matéria infra-constitucional, a normatização do Sistema Único de Segurança Pública. 

O presidente reviu sua adesão ao Plano e desistiu de prosseguir no 
caminho previsto, porque percebeu – na interlocução com a instância 
que, à época, se denominava "núcleo duro do governo" – que fazê-lo 
implicaria assumir o protagonismo maior da reforma institucional da 
segurança pública, no país, ou seja, implicaria assumir a 
responsabilidade pela segurança, perante a opinião pública. E isso o 
exporia a riscos políticos, pois a responsabilidade por cada problema, 
em cada esquina, de cada cidade, lhe seria imputada. O desgaste seria 
inevitável, uma vez que os efeitos práticos de uma reorganização 
institucional só se fariam sentir a longo prazo (SOARES, 2007, p. 88). 

                                                 
129 São iniciativas adotadas em diversos estados da federação abandonadas ao longo dos últimos anos. Ver 
Nota n 73.  
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De acordo com uma pesquisa realizada por Maria Tereza Sadek e Rogério Bastos 

Arantes130, na qual foram entrevistados 1228 delegados de polícia de diversos estados do 

país, o problema apontado como crucial no desenvolvimento e aplicação da política de 

segurança pública relaciona-se com a questão da decisão política. Na pesquisa os 

delegados afirmaram que o maior obstáculo ao funcionamento adequado da polícia civil 

era a “falta de empenho dos governos durante a implementação das políticas, com 75,8% 

das opiniões, na frente de questões como salário, prerrogativas e condições de trabalho, 

entre outros questionamentos feitos pelos pesquisadores.  

A pesquisa tem sua importância, na medida em que retrata a compreensão que têm 

alguns dos principais operadores do sistema de segurança pública sobre os problemas que 

enfrentam em suas experiências profissionais. Porém, como vimos, o problema não se 

limita a uma mera questão de decisão política. As políticas públicas estão submetidas às 

mesmas vicissitudes que os demais elementos que constituem as bases do funcionamento 

do sistema político de uma nação.  

Cada país desenvolve políticas públicas adequadas a enfrentar os problemas 

resultantes dos aspectos específicos de suas sociedades. Não se trata apenas de uma 

questão de decisão política. Outras limitações são enfrentadas no cotidiano da implantação 

de políticas públicas. 

 

2.5 A segurança pública na Constituição Federal 

 

A constitucionalização de políticas públicas varia de Estado para Estado. Em alguns 

casos, apenas algumas linhas mestras são definidas;  em outros, determinada política é 

descrita com detalhes. As políticas públicas surgem historicamente como resposta a uma 

necessidade contemporânea. Pessoas alijadas do processo produtivo oriundo da Revolução 

Industrial foram discriminadas em muitos casos, e privados de determinados direitos 

(Appio, 2007). Para tais setores sociais, por exemplo, as políticas públicas tendem a 

possuir um caráter compensatório. 

As políticas públicas consistem em instrumentos estatais de intervenção na vida 

privada das pessoas, definidas, limitadas e impostas pela própria Constituição. Elas visam 

                                                 
130 SADEK, Maria Tereza e Arantes, Rogério Bastos. Delegados de Polícia: Quem são e o que pensam. In: 
Segurança Cidadã e Polícia na Democracia. Cadernos Adenauer. Ano IV, n 03. Rio de Janeiro: Fundação 
Konrad Adenauer, 2003. 
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assegurar as condições para a consecução de objetivos predeterminados, combinando 

vontade política  

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 144, caracteriza segurança pública como 

dever do Estado como direito e responsabilidade de todos. Deve ser exercida para a 

preservação da ordem pública131 e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

O art. 144 estabelece quais os órgãos responsáveis pelo exercício dessas atividades. 

Na esfera federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária 

Federal; na esfera estadual, as polícias civis, as polícias militares estaduais e os corpos de 

bombeiros estaduais. De modo geral, todas essas organizações, independentemente da sua 

origem, atribuição, amplitude de atuação, etc, são parte da instituição que chamamos 

polícia. 

Para Sulocki (2007), a polícia é um instrumento de atuação do Estado do qual o 

próprio Estado se utiliza para intervir no exercício das atividades individuais que ameacem 

o interesse geral, no sentido de evitar que sejam produzidos ou ampliados danos sociais 

contra bens e direitos protegidos pela lei. 

A polícia no Brasil apresenta-se fracionada não apenas em um certo número de 

organizações, mas também em função da sua forma de atuação. Podemos dizer que o ciclo 

incompleto é uma característica própria da polícia brasileira que reforça ainda mais esse 

fracionamento institucional, na medida em que estabelece atuações estanques nos níveis 

federal, estadual e municipal132. 

Até a Constituição de 1988, não havia capítulo próprio regulamentando o modelo 

dicotômico de polícia. Conforme vimos acima, as constituições anteriores não se referiam 

a um modelo de polícia, nem tampouco explicitavam as funções das organizações policiais 

existentes. E pela primeira vez, foi feita referencia à polícia civil. 

A segurança pública foi constitucionalizada em 1988, o que provocou algumas 

conseqüências para o exercício das ações de segurança pública por parte dos órgãos que 

detêm essa incumbência. As leis, os programas de governo, as estruturas administrativas, 

as ações concretas e a própria política pública para a área devem se pautar pelos estritos 

contornos do modelo constitucional. 
                                                 
131 Ordem pública pode ser definida como o controle das perturbações e a harmonização das relações sociais 
em busca de um clima de paz social Ordem pública e poder de polícia são definições que têm muitos 
aspectos em comum (Sulocki, 2007).  Para uma visão das diversas definições de “ordem pública”, ver 
LAZZARINI, Alvaro et al. Direito Administrativo da Ordem Pública. 2. ed. Rio de Janeiro:  Forense, 
1987, p. 7-12. 
132 Não há polícias municipais no Brasil, apenas Guardas Municipais, com atribuições limitadas à guarda do 
patrimônio público das próprias prefeituras municipais. Ver Brasil. Constituição Federal do Brasil, art. 144, § 
8º. 
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É preciso dizer que o art. 144 não tem vida própria e autônoma. Faz parte de uma 

estrutura jurídica e deve ser interpretado segundo a hermenêutica e os princípios 

constitucionais: a república, a democracia, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o 

federalismo, a liberdade, a segurança, o direito à vida, à liberdade, etc. 

Nas palavras de Sulocki (2007),  

A polícia, como atividade da Administração Pública, está submetida aos 
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e 
da eficiência, conforme dispõe o caput do art. 37 da Constituição Federal, 
visando tão somente o interesse público e o bem estar da coletividade. Fora 
desses balizamentos, a atuação da polícia não é legal, muito menos legítima 
(SULOCKI, 2007, p.118-119). 

 
  

Para Souza Neto,  

O modelo é reminiscente do regime militar e, há décadas, tem sido 
naturalizado como o único que se encontra à disposição dos governos, 
não obstante sua incompatibilidade com a ordem constitucional brasileira 
(SOUZA NETO, 2009, p. 402). 

 

Se concordarmos com a opinião de Souza Neto de que o modelo é incompatível com 

a atual ordem constitucional, por que motivos esse modelo, considerado fracassado, 

incompatível com os próprios princípios constitucionais, que não tem contribuído par a 

redução dos números da criminalidade, permanece intacto? O que concorre para a 

manutenção desse modelo? 

A divisão de trabalho e a rivalidade entre as duas polícias complicam o 

desenvolvimento da instituição. As rivalidades internas resultam no policiamento 

permanente de uma pela outra. As duas são geridas por estatutos diferentes, o regimento 

interno da polícia militar e o Estatuto do Funcionário Público, para a polícia civil. 

Segundo Macaulay (2005), “A bifurcated police force results not only in inefficient 

and disorganized policing, but also in a fissiparous and ineffective oversight system133”. 

A desmilitarização da polícia, que liquidaria de uma vez essa dissonância 

fundamental, surge periodicamente na agenda política, mas não adquire consenso134. 

                                                 
133 MACAULAY, Fiona. Problems of police oversight in Brazil. University of Oxford. Centre for Brazilian 
Studies. Working Paper Number CBS-33-02. Disponível em: 
<http://www.brazil.ox.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0011/9398/Macaulay33.pdf>. 
134 O então governador de São Paulo Mário Covas apresentou emendas constitucionais diametralmente 
opostas às opiniões apresentadas pelo fórum nacional de chefes de polícia. Fonte: Macaulay, Fiona, 2005. 
Op. cit. 



87 
 

 

Macaulay atribui a resistência à desmilitarização das polícias militares estaduais ao 

entendimento de ex-governadores que atualmente ocupam cargos de senadores. 
 

A powerful military police lobby in the Senate, represented by a number of 
ex-governors, has strenuously resisted all attempts at recivilianisation of 
policing. In 1992 Workers’ Party (PT) federal deputy Hélio Bicudo 
submitted a bill that would have removed military jurisdiction for all crimes 
committed by military police (MACAULAY, 2005, p.11). 

 

2.6 Segurança Pública como serviço público 

 

 A segurança pública é um termo que pode ser usado com dois sentidos: a 

manutenção da ordem, na qual está inserida a visão de controle de distúrbios e situações de 

comoção social e, em outro sentido, como a prestação das condições de tranqüilidade 

necessárias ao bom convívio entre as pessoas.  

Em outras palavras, segurança pública pode ser vista como o exercício do controle 

social e como um serviço público como outro qualquer135. No primeiro aspecto, pode 

significar a manutenção da ordem, o controle de distúrbios etc. No segundo, é um serviço 

prestado pela Administração assim como saúde, educação, etc. 

A caracterização da segurança pública como serviço público não é questão pacífica. 

Há quem diga que se trata de atividade de polícia administrativa, tendo em vista que atua 

restringindo a liberdade individual, exercendo o poder de polícia como função exclusiva de 

Estado. No entanto, essa é apenas uma de suas características, pois a garantia da segurança 

dos cidadãos se reveste de caráter prestacional, pois demanda uma ação positiva do Estado 

(SOUZA NETO, 2009). 

É importante ressaltar que a política de segurança adotada por determinado governo 

pode variar caso seja adotada uma ou outra das concepções. A primeira concepção vê o 

policial como um combatente e o criminoso como um inimigo a ser vencido. A segunda vê 

o policial como um servidor que deve estar apto física e psicologicamente para 

desempenhar sua tarefa136. 

Independentemente da concepção adotada, o art. 5 da Constituição elevou a 

segurança à condição de direito fundamental. Assim, não pode ser negado ou prestado de 

                                                 
135 Para a caracterização da segurança pública como serviço público, ver SANTIN, Valter Foleto. Controle 
Judicial da Segurança Pública: eficiência do serviço na prevenção e repressão ao crime, 2004. 
136 CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. Políticas de Segurança Pública para um Estado Democrático de 
Direito chamado Brasil. In: O Futuro de uma Ilusão: o sonho de uma nova polícia, 2001, p. 69. 
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modo seletivo a quem quer que seja. Por se constituir “direito de todos”, deve ser 

universalizado, assim como a saúde e a educação, por exemplo. 

Os direitos fundamentais irradiam sua força sobre os demais preceitos 

constitucionais, inclusive sobre aqueles diretamente ligados à segurança. Por isso, as 

políticas públicas de segurança compatíveis com a Constituição Federal de 1988 são 

aquelas que respeitam o Estado de Direito e se coadunam com concepções democráticas. 

 As reformas constitucionais visam, em geral, adaptar a Constituição à realidade que 

a cerca, permanentemente em mutação. A Administração Pública, por exemplo, foi uma 

área que passou por profundas modificações nos últimos anos, com o objetivo de obter 

qualidade, agilidade e eficiência. Diversos instrumentos da administração de negócios 

privados foram adotados pela Administração Pública. 

As reformas constitucionais levadas a cabo na área da administração pública a 

partir dos anos 1990 buscavam superar velhos paradigmas e incorporar métodos modernos 

de gestão importados da administração privada aplicáveis à administração pública. O novo 

modelo de administração pública, que foi implantado na administração pública federal e 

foi copiado por quase todos os estados da Federação não é condizente com a manutenção 

de um serviço de baixa qualidade137. A melhoria da qualidade do serviço de segurança 

pública prestado à população é exigência da própria Constituição. 

Segundo Santim (2004), o art. 175, parágrafo único, inciso IV da Constituição 

Federal estabelece que o padrão de qualidade dos serviços públicos prestados deve ser 

continuamente melhorado. Um serviço público, qualquer que seja ele, incluindo a 

segurança pública, tem que ser melhorado, porque foi alçado ao nível de obrigação 

constitucional. 

O art. 175 abre a possibilidade, em tese, de se recorrer ao Judiciário, se necessário, 

para superar falhas, omissões, negligências e inadequação do serviço, tendo em vista que a 

segurança pública se constitui um serviço individual, coletivo ou difuso138. O acesso ao 

                                                 
137 O governo criou um ministério para conduzir a reforma, o Ministério da Administração Federal e Reforma 
do Estado (MARE), sob o comando do então Ministro Bresser Pereira. Os mecanismos utilizados para 
implementar a reforma foram privatização de empresas públicas, downsizing  e melhoria dos instrumentos 
internos de controle. Em relação à mudança institucional, seriam necessárias também reformas 
constitucionais. Para as atividades exclusivas de Estado, que detêm o poder de polícia, ou seja o poder de 
legislar e tributar sobre a sociedade, formados por órgãos de fiscalização, regulamentação, encarregados de 
transferências, polícia e forças armadas, foi proposto a criação de agências executivas e a adoção de contratos 
de gestão, negociados com o Ministério correspondente. Ver REZENDE, Flávio. Por que Falham as 
Reformas. Rio de Janeiro: FGV, 2004. 
138 SANTIM, 2004, Op. cit. p. 40-41 
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Judiciário configura-se, ao menos em tese, uma possibilidade colocada à disposição do 

usuário para exigir-se a adequação do serviço e a melhoria de sua qualidade. 

Isso pode significar que existe a obrigatoriedade de se adotar uma política pública 

de segurança nos diversos níveis da Administração. 

A Administração pública tem a obrigação de manter uma série de serviços públicos 

típicos da atividade estatal. São reflexo do exercício do poder de polícia139 e da 

possibilidade de restringir o exercício do direito de liberdade e de propriedade por parte 

dos cidadãos. Prover segurança é função primordial da atividade estatal. 

A Reforma do Aparelho do Estado, levada a cabo pelo governo federal durante o 

ano de 1995, recebeu novo impulso três anos depois, com a edição da emenda 

constitucional no 19, de 1998, que adotou nova classificação dos serviços públicos140 

 

2.6 Contexto histórico: a criação do modelo 

 

O ambiente político que deu origem ao modelo policial criado e estabelecido a 

partir de 1967 foi influenciado pelos ares trazidos ao cenário pelo golpe militar de 1964, 

que derrubou o presidente eleito João Goulart e inaugurou o regime militar no país141. 

Naquele ano, foi aprovada uma nova Constituição por um Congresso que teve suas 

principais lideranças cassadas ou mantidas sob forte vigilância142. 

Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, o modelo de polícia não 

estava descrito nos textos constitucionais. As polícias são, no Brasil, órgãos do Estado que 

têm a finalidade constitucional de preservar a ordem pública, de proteger pessoas e o 

patrimônio, e realizar a investigação e repressão dos crimes, além do controle da violência.  

                                                 
139 Poder de Policia é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso 
e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em beneficio da coletividade ou do próprio Estado” 
(MEIRELLES, 2002. p. 127). 
140 Para uma descrição sucinta da nova classificação dos serviços públicos trazida pela EC n 19, ver 
SANTIM, 2004, p.43-44 Op. cit.  
141 Para uma descrição pormenorizada sobre a tendência autoritária que produziu o modelo policial brasileiro, 
ver R.S. Rose. The Unpast: Elite Violence and Social Control in Brazil, 1954-2000. Ohio University 
Research in International Studies. Latin America  series; no. 44. USA, 2005. 
142 O Ato Institucional no. 4, de 07 de dezembro de 1966, convocou o Congresso nacional para se reunir 
extraordinariamente entre 12 de dezembro de 1966 e 07 de dezembro de 1967 com o objetivo de discutir, 
votar e promulgar o projeto de Constituição apresentado pelo governo. O próprio texto do Ato Institucional n 
4 deixava claro que a Assembléia Constituinte não tinha qualquer autonomia, tendo em vista que fixava, 
antecipadamente, a data em que a nova Constituição deveria ser publicada. Para uma análise da Constituição 
de 1967, ver Oscar Dias Correa, A Constituição de 1967: contribuição crítica, 1969. Para um relato dos 
processos de expurgo de políticos e parlamentares pelo regime militar, ver Elio Gaspari: A ditadura 
envergonhada, 2002; A ditadura escancarada, 2002; A ditadura derrotada, 2003 e A ditadura encurralada, 
2004. 
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A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 144, estabelece que a segurança 

pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida através dos 

seguintes órgãos: 1) Polícia Federal; 2) Polícia Rodoviária Federal; 3) Polícia Ferroviária 

Federal; 4) Polícias Civis; 5) Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares e, mais 

recentemente, as Guardas Municipais. 

 

Tabela 2.1 – Constituições que incluem os termos polícia e segurança pública 
Ano Polícia Segurança Pública 
1824 não não  
1891 sim não 
1934 sim não 
1937 sim sim 
1946 sim não 
1967 sim não 
1988 sim  sim 
Fonte: Constituição do Império de 1824, e Constituições da República de 1891 a 1988. 

 

Na Constituição do Império de 1824 não há menção aos termos polícia ou 

segurança pública, em seus xx artigos.  

Na Constituição de 1891, em seu Art. 18, está prevista a criação e organização das 

polícias da Câmara Federal e do Senado. No Art. 34, inciso 30º, cabe ao Congresso 

Nacional legislar sobre a organização municipal do Distrito Federal bem como sobre a 

polícia, o ensino superior e os demais serviços que na capital forem reservados para o 

Governo da União; No parágrafo 2º do Art. 60, a polícia deve apoiar os oficiais judiciários 

sempre que solicitado143. O art. 70, § coloca restrição à atuação da polícia em reuniões 

públicas144. No que se refere ao termo segurança pública, este não aparece. Em quatro 

artigos há menção à palavra segurança, mas em nenhuma das vezes é feita qualquer 

referência a segurança pública. No art. 35, inciso 16º a referência é feita à segurança das 

fronteiras, no Art. 54, inciso  5º, à segurança interna do Pais; e o   Art. 72 dispõe sobre a 

segurança individual145. No Art 80, que trata do estado de sítio, poder-se-ia suspender as 

garantias constitucionais por tempo determinado quando a segurança da República o 

                                                 
143 Art. 60, § 2º - As sentenças e ordens da magistratura federal são executadas por oficiais judiciários da 
União, aos quais a polícia local é obrigada a prestar auxílio, quando invocado por eles.  
144 Art. 70, § 8º - A todos é lícito associarem-se e reunirem-se livremente e sem armas; não podendo intervir a 
polícia senão para manter a ordem pública.  
145 Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos 
direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:  
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exigisse, em caso de agressão estrangeira, ou comoção interna, definida pelo art. 34, nº 

21146.  

Quanto ao termo segurança pública, não há qualquer menção. Já a palavra 

segurança aparece em diversos artigos, sempre significando outros conceitos: ela aparece 

no sentido de segurança das fronteiras (art. 5º); segurança nacional (art. 43, inciso 7); 

segurança interna do país (art. 57, letra “e”); quando se refere aos crimes militares contra a 

segurança externa do país (art. 84); dentro do capítulo sobre os direitos e garantias 

individuais, com referência à segurança individual (art. 113); no capítulo que trata da 

segurança nacional em seus artigos 159 e seguintes. 

Importante observar que em seu art. 34, inc. 20 a Constituição de 1891 remete à 

competência do Congresso Nacional mobilizar e utilizar a Guarda nacional ou a Milícia 

Cívica nos casos previstos na própria Constituição147. 

Outra observação importante para nosso trabalho é que os Estados detinham, no 

modelo constitucional de 1891, certo grau de autonomia para a organização de seus 

aparatos policiais (SULOCKI, 2007). Porém, a dicotomia entre polícias de caráter civil e 

militar permaneceu intacta148. 

A Constituição de 1934 foi a primeira a incluir artigos referindo-se especificamente 

à regulamentação das polícias policiais dos estados, deixando clara a possibilidade de 

utilizá-las em casos de mobilização ou de guerra (art. 159, Parágrafo 5º, XVIII). As 

polícias militares passaram a ser consideradas reservas do Exército (art. 167). 

A Constituição de 1937, erigida sob a égide do Estado Novo, representou grandes 

transformações nas instituições nacionais e nas relações de poder que se mantiveram 

praticamente inalteradas desde a proclamação da República, ocorrida em 1889. O regime 

de exceção capitaneado por Getúlio Vargas (1882-1954) se prolongaria por oito anos. Um 

novo texto constitucional, feito sob medida para aqueles novos tempos, foi outorgado à 

nação. Foi obra individual do jurista Francisco Luís da Silva Campos o qual, por sua 

façanha, receberia o apelido de “Chico Ciência”. 

A competência da União para organizar a polícia de fronteiras foi colocada no Art. 

15, inciso IV e no inciso VIII faz menção ás polícias marítima e portuária; no mesmo 
                                                 
146 Art 80 - Poder-se-á declarar em estado de sítio qualquer parte do território da União, suspendendo-se aí 
as garantias constitucionais por tempo determinado quando a segurança da República o exigir, em caso de 
agressão estrangeira, ou comoção intestina (art. 34, nº 21).  
147 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 1891. Senado Federal, 1891. 
148 Em 1897, o Chefe de Polícia da capital federal, Edwiges de Queiroz, defendeu a subordinação do 
Comando Geral da Brigada Militar ao chefe de polícia, “caso contrário, nunca poderá haver boa polícia 
nesta capital, onde quem deve executar ordens julga-se superior a quem deve ordenar”. SULOCKI, 2007. 
Op. cit. p.86. 
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sentido, no art. 13, quanto a edição de decretos; no art. 41, faz referência às polícias da 

Câmara e do Conselho Federal.  O termo segurança pública aparece em três artigos, 

sempre no sentido da intervenção do Estado para garantir a segurança pública, nada mais 

significando que a segurança do Estado. Nos demais artigos, a palavra segurança aparece 

nos sentidos de segurança nacional, segurança do Estado, segurança interna ou de 

fronteiras. 

Segundo Sulocki (2007), em relação às forças policiais, a Constituição de 1937 

praticamente repete as disposições das normas da Constituição de 1934, apenas reforçando 

a tendência à utilização das polícias como forças de intervenção, quando necessárias. A 

preocupação central da constituição de 1937 em relação ao funcionamento das forças 

policiais era a da possibilidade de sua utilização para a garantia da segurança nacional. 

É importante salientar que é nesse período que surge a polícia política. Na época, os 

conceitos de ordem e de segurança pública não estavam em discussão. Cabia às polícias 

civil e militar reprimir quaisquer ameaças à normalidade. 

Na Constituição de 1946, criada sob os auspícios da redemocratização do país, a 

nova Carta faz referência apenas às polícias militares, abandonando o termo “forças 

policiais”. O texto mantém as polícias militares como forças auxiliares e reservas do 

Exército. Por razões que escapam ao alcance deste trabalho, apesar de se tratar de um 

regime democrático, o aparato voltado para a polícia política foi mantido (SULOCKI, 

2007; HUGGINS, 1997; ROSE, 2005)149.  

Já na fase da ditadura militar, foi dada ainda maior ênfase ao papel das forças 

policiais militares estaduais no tocante a sua participação no aparelho de segurança 

nacional, e ainda, foram regulamentados constitucionalmente aspectos relativos a sua 

remuneração (art.13, parágrafo 4º). 

É de ressaltar a criação da Inspetoria Geral das Polícias Militares (IGPM), que 

também atribui às polícias militares o policiamento ostensivo fardado e que, na prática, 

exercia controle sobre as polícias militares estaduais. Os estados-membros passaram a ser 

proibidos de ter outra organização policial fardada diversa da polícia militar (SULOCKI, 

2007). Não era novidade que a União tivesse o poder de legislar sobre polícia. A novidade 

é que a IGPM, na prática, passou a subordinar as polícias militares. Os governadores 

                                                 
149 Uma das justificativas apresentadas pela literatura para a  manutenção de intensas atividades da polícia 
política nesse período foi, sem dúvida, o contexto da Guerra Fria. Os EUA mantinham intenso programa de 
treinamento, financiamento e fornecimento de armas e tecnologia às polícias latino-americanas. Ver Huggins, 
1997. Op. Cit. p. 69-80. 
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sequer poderiam nomear os comandantes das polícias militares sem a concordância o 

Estado-Maior do Exército (SULOCKI, 2007; ZAVERUCHA, 1994 e 2003). 

Nesse momento histórico é criado o modelo atual de polícia, voltado para a 

segurança interna. Para as polícias, principalmente as polícias militares, segurança pública 

se confundia com segurança nacional. No processo, as próprias polícias civis também 

perderam suas identidade. Os secretários estaduais de segurança eram todos oficiais do 

Exército. Assim, o regime militar estabeleceu e incentivou a militarização do sistema de 

segurança pública150. 

Antes de 1988, as polícias praticamente não existiam na ordem constitucional e por 

longo tempo funcionaram como parte integrante do aparelho repressivo do Estado. Ela não 

fazia parte de uma engrenagem voltada para a consecução de objetivos relacionados à 

administração pública. A estruturação da polícia no Brasil pós-1964 teve notória ingerência 

das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) tanto na sua forma de atuação 

quanto em relação à sua administração. A força policial estatal era encarregada da 

"segurança interna", conceito comum em épocas ditatoriais. 

Essa marca na constituição da polícia brasileira, com origem na Doutrina de 

Segurança Nacional, em especial nos períodos de governos ditatoriais no Brasil, provocou 

verdadeiras "anomalias" no sistema de segurança pública brasileiro. 

Um dos aspectos mais discutidos na atualidade é a existência de duas polícias no 

âmbito estadual: Polícia Militar (também chamada de polícia administrativa ou ostensiva), 

responsável pela preservação da ordem pública através do policiamento ostensivo e 

preventivo, e Polícia Civil (conhecida também como polícia judiciária), responsável pela 

investigação (encontrar autoria e materialidade) dos crimes que a outra polícia não 

"conseguiu" prevenir, tudo para que o Ministério Público inicie a ação penal. 

No período imediatamente anterior ao movimento político de 1964 as polícias 

militares tinham um papel secundário no aparato de segurança, sendo mantidas 

aquarteladas151, enquanto que às polícias civis estaduais cabiam o policiamento preventivo, 

ostensivo e fardado, representado pelo patrulhamento das ruas, a investigação dos delitos 

seguida dos procedimentos de polícia judiciária e o exercício do poder de polícia de 

fiscalização de serviços públicos, além da organização do trânsito e da polícia de menores. 

                                                 
150 As polícias políticas (DOPS e DOI-CODI) só foram extintas após a transição democrática, na segunda 
metade dos anos 1980. Nota do Autor. Ver sobre o uso das polícias na repressão política Huggins, Martha. 
Op. cit. 
151 As polícias militares tiveram, historicamente, papel fundamental na contenção de tumultos e desordens 
públicas, além da repressão às inúmeras revoltas populares ocorridas principalmente a partir do Império. 
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A partir de 1967-1969, início do período em que a repressão política atingiu seu 

auge, o regime sentiu a necessidade de atribuir às polícias militares a função do 

patrulhamento das ruas, incluindo o controle do tráfego de veículos, a manutenção da 

ordem pública e o controle dos distúrbios populares. As guardas civis, que haviam sido 

criadas em 1903152, foram extintas na mesma época153 

Para o advogado e jornalista Hélio Bicudo, “[...] trata-se de um modelo esgotado e 

que foi pensado e articulado, nos anos da ditadura militar, para a segurança do Estado, na 

linha da ideologia da segurança nacional”. (BICUDO, 1991). 

Estudiosos e analistas criticam a forma como ficou delineada a área de segurança 

pública pela Constituição de 1988. Seu artigo 144 discrimina de forma sucinta as 

atribuições dessas duas organizações policiais estaduais, instituindo a obrigatoriedade em 

manter duas polícias de modo "padrão" no âmbito das unidades federativas, subordinadas 

aos governadores. 

Essas duas polícias são constituídas, porém, com aspectos diferentes, atividades 

distintas, culturas internas, estruturas hierárquicas e disciplinares também diferentes, 

padrões de remuneração, legislações, etc. sem contar a remuneração, que causa atrito entre 

os membros das corporações. É importante frisar que ambas têm objetivos iguais: o 

controle da criminalidade. Sem a soma de esforços, porém, o controle da criminalidade 

torna-se muito mais difícil. 

Segundo Zaverucha (2003), o regime militar transferiu a responsabilidade pelo 

controle das ruas para as polícias militares primeiro porque as polícias militares eram 

constitucionalmente consideradas força reserva do exército e, em segundo lugar, por serem 

mais confiáveis para exercerem a tarefa de auxiliar nas ações de repressão à guerrilha 

urbana (ZAVERUCHA, 2003, p. 53). 

 

2.8 As raízes do modelo 

 

A palavra "polícia" tem origem no termo grego polites, de onde vêm também as 

palavras "política" e "polidez". Na Grécia Antiga, a pólis era a cidade-Estado. Os gregos 

chamavam de polites o cidadão que participava das tarefas administrativas, políticas e 

militares da pólis. 

                                                 
152 Dec. nº.4.762 de 05 de fevereiro de 1903. 
153 Decreto-Lei nº 1.072 de 30 de dezembro de 1969. 
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A história da polícia como a conhecemos hoje é, no entanto, relativamente recente, 

não remontando além do século 17, quando o rei francês Luís XIV cria a figura do tenente-

general de polícia em Paris, no ano de 1665. 

No Brasil colonial, as autoridades incumbidas de prestar a administração da justiça 

e a segurança do território e dos colonos eram o governador da capitania, o ouvidor-geral, 

que era o chefe dos serviços de justiça pública, e o provedor-mor, cuja função era a de 

gerir os assuntos da Fazenda Pública (SALEM, 2007). 

Num grau abaixo dessas autoridades havia os juízes ordinários e os juízes das 

vintenas154. O policiamento era da atribuição de funcionários chamados “almotacés”155. 

Nessa época a vigilância era rudimentarmente realizada por guardas desarmados, de caráter 

civil. Eram não remunerados e convocados dentre a população local para auxiliar na 

função de proteção das vilas (SALEM, 2007). Alguns desses guardas passaram a ser 

designados pelos juízes para funcionar como inspetores de bairros de forma permanente. 

Eram chamados de Quadrilheiros156.  

Os Quadrilheiros foram criados em 1603 pelas Ordenações Filipinas e tinham 

algumas atividades equivalentes às atribuições das polícias modernas, tais como a 

investigação de furtos, a realização de prisões e buscas domiciliares. Eram convocados 

para servir por um período de três anos. No entanto, sua discricionariedade era bastante 

limitada, já que o rol de culpados que deveriam prender era fornecido pelos juízes. Por 

outro lado, a autoridade para entrar livremente nas casas das pessoas, inclusive aquelas 

consideradas importantes, como duques e marqueses era dada diretamente pela Lei157.  

Essas organizações eram não-profissionais, precárias, incipientes, e não possuíam 

as características das polícias modernas. Contudo, possuíam atribuições de vigilância, 

patrulhamento, investigações, prisões em flagrante e cumprimento de ordens de prisão 

(SALEM, 2007). 

                                                 
154 Localidades que contavam mais de 20 moradores. 
155 Almotacé ou almotacém, palavra de origem árabe que designa um oficial municipal encarregado da 
fiscalização dos pesos e medidas e da taxação dos preços dos alimentos e de distribuir, ou regular a 
distribuição, dos mesmos em tempos de maior escassez. Os almotacés pertencem a uma longa tradição 
administrativa das cidades. Sua origem remonta ao edil curul romano, ao agoranome bizantino e ao muhtasib 
islâmico, depois ibérico. Ficava sob a tutela dos agentes locais, os alcaides, a tarefa de nomeação dos 
almotacés. No Brasil colônia, o Almotacé exercia também a função de policia da cidade, cabendo-lhe vigiar a 
limpeza publica. Fonte: Polícia Militar do Paraná. Disponível em <http://www.pmpr.pr.gov.br>. Acesso em 
27/06/2009. 
156 Os Quadrilheiros não eram sequer chamados de oficiais. Não tinham poderes superiores aos de qualquer 
cidadão comum para prender algum delinqüente, mas podiam portar lanças. Ver Salem, Marcos David. 
História da Polícia no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2007. 
157 Ordenações Filipinas, Título LXXIII, item 7. 
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A situação só se alteraria com a chegada da Corte Real Portuguesa ao Brasil, em 

1808, com a criação do cargo de Intendente Geral de Polícia da Corte e do Estado do 

Brasil, copiando fielmente órgão similar existente em Portugal e com a mesma jurisdição 

de seu congênere português158. Um ano depois, o Rei D. João VI cria a Guarda Real de 

Polícia da Corte, considerada o embrião das Polícias Civis e Militares brasileiras159. 

A Intendência Geral de Polícia pode ser considerada uma “polícia civil”. Sua 

congênere militar era a Guarda Real de Polícia da Corte, criada em 13 de maio de 1809, 

que originaria as polícias militares que conhecemos na atualidade (Sulocki, 2007). 

É na Inglaterra, na primeira metade do século 19, que se estabelece o modelo de 

funcionamento das polícias modernas, quando o duque de Wellington força o governo a 

criar um órgão de força interna para evitar a utilização do Exército na repressão das 

revoltas sociais. As polícias estão ligadas ao próprio processo de formação do Estado 

(BAYLEY, 1975). 

Desde então, a polícia tornou-se parte do Estado-nação, voltada para manter a 

ordem interna. A polícia, assim, passou a se constituir uma instituição fundamental para 

manter a incolumidade das pessoas, do patrimônio e da ordem pública na sociedade 

moderna. 

Porém, a polícia é uma instituição que, tal como as outras, reflete o caráter da nação 

em que está inserida. Os caracteres positivos e negativos da policia brasileira são resultado 

da dinâmica social do nosso povo, e para compreender sua gênese é preciso recorrer à 

própria gênese do povo brasileiro como nação. 

Para Raymundo Faoro (2001), o pensamento político brasileiro construiu-se sob a 

influência do Marquês de Pombal, preocupado com a segurança do Estado, e não do 

indivíduo. “... sua preocupação estará não em proteger a liberdade, mas, temendo a 

                                                 
158 Salem, 2007. Op. cit. p. 19. 
159 Não há unanimidade na literatura sobre a origem das polícias civil e militar. Opto por considerar sua 
origem comum a chegada da Corte ao Brasil, em 1808. Ambas as organizações nasceram de necessidades 
urgentes e eram pouco institucionalizadas. A probabilidade é que tenham sido organizações mistas de caráter 
civil e militar até o advento do Decreto Imperial nº 3.598, de 27 de janeiro de 1866 que criou a Guarda 
Urbana no Município da Corte e dividiu a polícia em civil e militar. O ramo militar era constituído pelo 
Corpo Militar de Polícia da Corte, atual Polícia Militar, órgão policial com organização castrense, e o ramo 
civil era constituído pela Guarda Urbana, subordinada aos Delegados do Chefe de Polícia da Corte e extinta 
após a Proclamação da República, quando foi sucedida pela Guarda Civil do Distrito Federal. Fonte: Pires, 
Carlos Henrique. Qual Polícia Você Conhece? Disponível em <http://recantodasletras.com.br>. Acessado em 
27/06/2009. Ver também SULOCKI, Victoria-Amália de Barros Carvalho G. de. Segurança Pública e 
Democracia. Aspectos Constitucionais das Políticas Públicas de Segurança. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2007, p. 64. 
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democracia, vigiá-la num equilíbrio de poderes, dos quais nenhum tem realmente origem 

popular”. (FAORO, 2001, p. 110). 

Em sua obra clássica Faoro aponta como elemento formador do caráter do povo 

brasileiro160 o patrimonialismo161, presente nas raízes do pensamento político brasileiro. 

Fazendo uma análise pormenorizada da formação do Estado brasileiro a partir de suas 

origens lusitanas, Faoro se utiliza de dois conceitos weberianos (Estado patrimonial e 

estamento), para identificar “uma forma de domínio, ao contrário da dinâmica da sociedade 

de classes, que se projeta de cima para baixo”. (FAORO, 2001, p. 62).  

 Patrimonialismo é a falta de separação entre o público e o privado. A essência do 

patrimonialismo é a corrupção da noção de Estado como esfera do público. Por meio do 

patrimonialismo, aquilo que devia ser visto como de todos, que tange ao bem comum, ao 

bem-estar dos cidadãos, é visto como apropriável pelo mais forte, ou pelo mais capaz. 

Isso ocorre quando o Estado é privatizado em benefício exclusivo de uma parcela 

da nação. É uma espécie de corrupção do próprio conceito de Estado. Assim, “o governo, 

o efetivo comando da sociedade, não se determina pela maioria, mas pela minoria que, a 

pretexto de representar o povo, o controla, deturpa e sufoca”. (FAORO, 2001, p. 109).  

Conseqüentemente, neste tipo de governo, que Faoro chama de governo estamental, 

“... há necessariamente, como sistema político, a autocracia de caráter autoritário e não a 

autocracia de forma totalitária. (...) A autocracia autoritária pode operar sem que o povo 

perceba seu caráter ditatorial”. (FAORO, 2001, p. 829).  

Faoro encontra na gênese do Estado brasileiro caracteres atávicos de autoritarismo. 

Esse autoritarismo esteve presente desde os primórdios da formação do caráter brasileiro. 

Para Ariel Feldman (2006), a formação do Estado e da nação brasileiras teve início em 

uma época na qual instituições representativas e práticas democráticas estavam começando 

a se difundir em todo o mundo ocidental.  

                                                 
160 Característica presente não apenas nas elites, mas no próprio povo brasileiro. Ver DAMATTA, Roberto. 
Carnavais, Malandros e Heróis. Para uma Sociologia do Dilema Brasileiro. Rio de Janeiro: Rocco, 1997 e 
Almeida, Carlos Alberto. A Cabeça do Brasileiro. Rio de janeiro: Record, 2007. 
161 “O patrimonialismo é uma organização política básica e de caráter marcadamente burocrático. 
“Burocracia não no sentido moderno, como aparelhamento racional, mas da apropriação do cargo – o 
cargo carregado de poder próprio, articulado com o príncipe, sem a anulação da esfera própria de 
competência. O Estado ainda não é uma pirâmide autoritária, mas um feixe de cargos, reunidos por 
coordenação, com respeito à aristocracia dos subordinados (FAORO, 2001, p. 102)”. É uma forma de 
dominação na qual não se diferenciam nitidamente as esferas do público e do privado. É imposto de cima 
para baixo à sociedade. O tipo de dominação patrimonialista não admite que a sociedade se determine de 
dentro para fora, de baixo para cima. A chamada sociedade civil obedece, dessa forma, ao comando do poder, 
sem que se determine pelos seus conflitos internos Martins, D. C. Op. cit. 2002. 
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Martins (2002), ao analisar a produção legislativa da fase do Império, corrobora as 

opiniões de Faoro e Feldman e reforça a compreensão sobre o caráter atávico do 

patrimonialismo, do clientelismo e do autoritarismo inerentes a nossa cultura. Até mesmo o 

liberalismo brasileiro foi construído sobre bases conservadoras. O liberalismo brasileiro foi 

apropriado pelas oligarquias, pelos proprietários de terras e pelo clientelismo dependente 

da monarquia.  

 
O Estado Nacional, pois, formou-se sob a égide de um liberalismo “à 
brasileira”, nos moldes oligárquicos e com vistas à formulação de todo um 
arcabouço jurídico para sua legitimação. O papel do Direito foi, portanto, de 
instrumento de poder e de reforma para legitimar o novo estado autocrático, 
elitista e oligárquico.  (MARTINS, 2002, p.70). 
 

Na mesma linha, Feldman (2006), resgata a figura do padre Miguel do Sacramento 

Lopes Gama, o qual editou um periódico muito lido em sua época (O Carapuceiro, 1832-

1842), e que viria a ser conhecido como Padre Carapuceiro. Arauto do pensamento 

conservador que bradava contra os ventos liberais trazidos pela Regência, Lopes Gama 

dizia que 

 
malograriam todas as instituições que exigissem um processo eleitoral, 
malograriam todas as instituições que exigissem certo discernimento por 
parte do povo brasileiro. A população do Brasil não possuía os atributos 
necessários para a democracia (FELDMAN apud GAMA, 2006). 
 
 

Considerada por alguns como “uma experiência republicana” (LIMA, 2002; 

LEAL, 1975; MEIRELLES; GOMES, 2008), a Regência do padre Antônio Diogo Feijó 

representou uma vitória dos políticos liberais. Algumas das reformas que trouxe ao sistema 

político brasileiro estão a criação das Assembléias Provinciais, formadas por 

parlamentares eleitos pelo voto censitário; introduziu modificações no sistema judicial 

anterior, como o Conselho de Jurados162;  O instituto do habeas corpus, o juizado de 

instrução e os juízes de paz dotados do poder de polícia163. 

                                                 
162 O Tribunal do Júri é uma instituição que perdurou após a reforma de 1841. Ver MEIRELLES, Delton 
Ricardo Soares; GOMES, Luiz Cláudio Moreira. Tribunal do Júri: sobrevivente da experiência republicana 
(1832/1841). In: XIII Encontro ANPUH-Rio. 2008, Seropédica, Rio de Janeiro, 2008. 
163 Os juízes de paz eram, nesse período, locais e eleitos. Segundo Lopes (2002), o Código de Processo 
Criminal de 1832 representou  “... vitória legislativa dos liberais, logo após a abdicação de D. Pedro I. Punha 
fim, praticamente, ao sistema judicial antigo, introduzia novidades completas, trazidas da Inglaterra, 
especificamente o Conselho de Jurados.Ver Lopes, José Reinaldo de Lima. Tribunal do Júri. 2002, p. 289. 



99 
 

 

Os conservadores, no entanto, não permitiram que essa “experiência republicana” 

durasse muito tempo. Em 1841, uma reforma conservadora suprimiu, entre outros avanços, 

os poderes dos juízes populares. 

Todas as revoltas do período regencial foram atribuídas pelos conservadores ao 

modelo de persecução penal inaugurado pelo Código de Processo Penal de 1832, acusado 

de permissivo e ineficaz (LEAL, 1975, p. 190)164.  

Na verdade, o Código de Processo Criminal ajustava-se à reforma liberal 

promovida pela Regência, reorganizando a justiça criminal e descentralizando a 

administração da justiça (Martins, 2002). 

Para os conservadores, o Código de 1832 estava lançando o país na desordem. As 

constantes agitações políticas que se espalharam pelo país naquele período tinham, na sua 

maioria,  cunho republicano, e a descentralização da administração da justiça havia 

reforçado perigosamente os poderes locais. Além disso, havia um permanente receio de 

que houvesse um retorno à dependência de Portugal. Os conservadores, chamados na 

época de regressistas, sentiam a necessidade de consolidar a autoridade do Império, ainda 

iniciante e frágil. Para se contrapor a toda essa agitação, os conservadores entabularam 

uma reação, que veio na forma da Lei n. 261, de 03 de dezembro de 1841, que restabeleceu 

vários procedimentos inquisitoriais, notadamente a atribuição de atividade judiciária à 

polícia. Para completar a reforma iniciada em 1841, a Lei 2.033 e o Decreto 4.824, ambos 

de 1871, puseram fim a esse período conturbado, separando a função policial da atividade 

judiciária através da criação do inquérito policial165. 

Para Abreu (2008),  “A reforma conservadora de 1841 introduziu o chefe de polícia nas 

atribuições da Justiça. Houve a substituição de uma política de descentralização judicial por 

uma centralização rígida, poderosa e policialesca”. (ABREU, 2008). 

 É importante ressaltar que o sistema trazido pelo Código de 1832 fora importado da 

Inglaterra166, e funciona até os dias de hoje quase sem modificações naquele país. Por que 

teria malogrado no Brasil?  

Uma das conclusões que se pode tirar das dificuldades que o modelo implantado 

pelo Código de 1832 enfrentou em terras brasileiras é o fato de ter sido o mesmo 

                                                 
164 LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no Brasil. São 
Paulo: Alfa-Ômega, 1975. 
165 CHAVES, Andreya Alcântara Ferreira. Reforma do Código de Processo Penal. Disponível em 
<http://www.ejef.tjmg.jus.br/home/files/publicacoes/artigos/reforma_cod_proc_penal.pdf>. Acesso em 
26/06/2009. 
166 A adoção dos tribunais do júri insere-se no contexto de importação de um modelo jurídico inglês, tido 
naquela época como paradigma de um sistema avançado. Ver LOPES, Op. cit. 
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importado em adaptações. Sabe-se que a importação de modelos alienígenas enfrenta 

resistências e inadequações ao se confrontar com uma realidade social diversa, ou seja, é 

inútil importar acriticamente modelos oriundos de sistemas jurídicos tão díspares quanto 

aqueles pertencentes à tradição anglo-saxônica, sem se considerar as peculiaridades e a 

realidade brasileira. 

Num ambiente marcado pelas relações clientelistas, o enfeixamento dos poderes de 

polícia nas mãos dos juízes de paz degradou em autoritarismo e violência. 

Para Faoro, a degradação do sistema era inevitável. 

 

A maré democrática, depois de submergir a regência, chegava ao seu alvo: o 
autogoverno das forças territoriais, que faziam as eleições, recebendo a parte 
do leão na partilha, o senhorio da impunidade na sua violência e no seu 
mandonismo. O centro do sistema estava no juiz de paz, armado com a 
truculência de seus servidores, os inspetores de quarteirão, de triste memória 
nos anais do crime e da opressão. Dessa contrafação do self-government 
americano não é, porém, a ordem que sai, como não podia sair; mas, sim a 
intranqüilidade, a violência, a desordem e, por fim, a anarquia. (FAORO, 
2001, p. 353-354). 

 
Assim, por meio dessa reforma os juízes de paz perderam a função de polícia, a 

qual foi atribuída aos juízes municipais e aos delegados nomeados pelo próprio poder 

central. O cargo de Intendente deixou de existir e em seu lugar foi criado o cargo de Chefe 

de Polícia. O cargo de chefe de polícia era privativo de juízes de direito, com mais de 22 

anos de idade e prática mínima de um ano de advocacia (SALEM, 2007, apud 

HOLLOWAY, 1997, p. 104)167. 

A Polícia, assim, começou a ser separada da Justiça168. O exercício do cargo de 

policial passava a ser incompatível com o de juiz. Para eles, os regressistas, que ganhavam 

mais espaço político à medida que seus opositores ficavam enfraquecidos, o importante era 

restaurar a ordem, a organização, a segurança pública e privada. 

Medeiros (2004) diz que a novo arranjo trazido pela reforma conservadora não 

modificou a relação clientelista entre o chefe do poder local e os integrantes das polícias. 

Apesar de não serem mais indicados pelos chefes locais e sim pelo poder central, os 

delegados eram recrutados de acordo com a indicação dos chefes locais.   

                                                 
167 O primeiro chefe de polícia do Brasil foi Eusébio de Queiroz. A lei n 261, de 03 de dezembro de 1841, 
que criou o cargo de chefe de policia traz, pela primeira vez, o termo delegado: “Art. 62. Aos delegados dos 
chefes de polícia, nos seus respectivos districtos, competem: 3. As atribuições policiaes que pertencião aos 
Juízes de Paz até a data da Lei de 3 de Dezembro de 1841. Fonte: Brasil, Colecção de Leis do Império do 
Brasil. Arquivo Nacional. 
168 Esse processo, iniciado em 1841, só vai ser concluído em 1871, com uma nova reforma do Código de 
Processo Criminal. Ver SALEM, 2007. Op. cit. p. 90-94. 
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Ao contrário do juiz de paz, o delegado não era eleito por chefes locais, mas 
nomeado pelo poder central. Tal medida não visava, necessariamente, evitar 
que os senhores locais exercessem um controle social privado. Obrigava-os, 
entretanto, a compactuar com o poder central. Apesar de se subordinarem a 
um membro do Poder Judiciário (o “chefe de Polícia”), não havia requisitos 
formais para a ocupação do cargo de delegado, cujos ocupantes poderiam ser 
recrutados entre homens abastados das localidades. (MEDEIROS, 2004, p. 
280). 
 

É importante ressaltar que entre 1830, ano em que foi publicado o Código Criminal, 

e 1841, ano em que o modelo de polícia baseado na cópia das instituições inglesas e norte-

americanas foi reformada, funcionaram, pelo menos na capital do Império, Guardas 

Municipais formadas por servidores civis, subordinadas diretamente aos juízes de paz, os 

quais, como vimos, detinham a função de policia judiciária (SALEM, 2007).  

O juiz de paz, ao concluir o interrogatório, encaminhava-o, juntamente com o preso 

ao juiz criminal respectivo (SALEM, 2007 apud BARRETO FILHO; LIMA, 1939). Os 

integrantes das Guardas Municipais eram civis armados. Acusadas de incapazes de 

desempenhar eficientemente suas atribuições, foram extintas e substituídas pelo Corpo de 

Guardas Municipais Permanentes (SALEM, 2007 apud SILVA, 1981). 

Era um modelo no qual o tão decantado “ciclo completo de polícia” funcionou, pelo 

menos de forma incipiente. Significa dizer que, em algum momento entre 1830 e 1841 foi 

tentada a implantação de um modelo de polícia que desenvolvia o ciclo completo de 

polícia, no qual as atividades de polícia preventiva e de polícia judiciária estavam 

enfeixadas nas mãos de uma mesma autoridade civil. 

O retorno a um modelo centralizado, apoiado numa legislação criminal e processual 

penal extremamente repressiva, voltado para exercer forte compressão social foi o caminho 

natural a se adotar frente ao estado de insurreição permanente. 

Uma nova reforma, em 1871, acabou com a competência do chefe de polícia para 

julgar delitos de menor potencial ofensivo. Concomitantemente, o número de juízes 

criminais foi aumentado. Delegados e subdelegados voltaram-se exclusivamente ao 

trabalho de investigação (SALEM, 2007) 

Em síntese, o modelo de polícia no Brasil do Império passou por três momentos 

distintos. Na primeira fase, os juízes de paz conduziam as atividades de polícia, a qual 

fazia parte do Poder Judiciário; na segunda fase os chefes de polícia e seus delegados, já 

separados do Poder Judiciário mas dotados do poder de julgar delitos de menor 
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complexidade e, na terceira fase, a partir de 1871, dá-se a completa cisão entre polícia e 

justiça. 

Em 1889 com a Proclamação da República, a segurança pública tomou novos 

rumos, com a outorga de suas responsabilidades aos Estados membros. Desde então, a 

existência de, no mínimo, duas polícias atuando no mesmo espaço geográfico, desde a fase 

das províncias e, mais tarde, após a criação dos estados federados, tem sido o nosso padrão 

histórico desde o Império (MEDEIROS, 2004).  

De qualquer modo, o processo de transformação da polícia, notória servidora de 

interesses econômicos e políticos personalistas, controlada diretamente pelos poderosos em 

uma instituição vista como politicamente neutra, dirigida para a manutenção dos interesses 

do Estado ainda está em curso em todo o mundo (Reiner, 2004). Nos países ocidentais 

(Europa e Estados Unidos), esse processo vem se dando por meio do recurso à 

profissionalização da burocracia policial169. 

No Brasil, o processo de criação do Estado brasileiro desde o Império, no qual o 

liberalismo foi capaz de conviver com o escravismo durante anos, representou uma 

transição na qual as forças policias foram redefinidas sem, no entanto, eliminar a utilização 

da coerção física violenta nas relações entre os aparatos repressivos e a população urbana e 

rural (SANTOS, 1997). O momento paradigmático dessa redefinição deu-se no Estado 

Novo, regime político no qual 

 
[...] a polícia se situa como elemento fundante da manutenção de poder e da 
ação do Estado totalitário e da legitimação que ele pretende dar à violência e 
aos seus vários instrumentos de violência. (...) a violência mesmo aparece 
como essência de um certo tipo de exercício de poder (CANCELLI, 1993, p. 
4, 20). 

 
 Fizemos essa digressão histórica em direção às raízes da relação entre a polícia e a 

própria criação do Estado brasileiro por entendermos que o processo histórico marcou 

profundamente o processo de criação e desenvolvimento da instituição. Até os dias atuais a 

polícia tem dificuldade em compreender a si mesma como parte integrante da 

Administração Pública, que é, em essência, provedora de um serviço público e, em 

essência, é sua razão de existir.  

                                                 
169 Isso implica o desenvolvimento de um corpo profissional, bem remunerado, padrão de conhecimento e 
treinamento na atividade e requisitos impessoais e generalistas para recrutamento, nomeação, promoção e 
remuneração dos agentes. Para uma visão acerca da mudança de orientação da imagem da polícia por meio 
da profissionalização, ver HUGGINS, Martha K. Polícia e Política: Relações Estados Unidos/América 
Latina. São Paulo: Cortez, 1998. 
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 Entendemos que os antecedentes históricos e legais que permearam a relação entre 

a polícia e o Estado, sua forma de atuação e sua cultura estão fortemente ligadas a suas 

origens. A deformação do caráter dessa instituição repousa no uso que dela fizeram os 

detentores do poder, especialmente no período que compreende o fim do Império e a 

Primeira República, pois a polícia sempre prestou um serviço mais político do que público 

(SULOCKI, 2007; REINER, 2004; HUGGINS, 1998). 

 

2.9 A Origem do Modelo brasileiro atual 

 

O modelo de polícia atual foi criado após o Golpe Militar de 1964, porque aos 

olhos dos militares as organizações policiais de caráter militar eram mais confiáveis para a 

função de dar suporte às ações de patrulhamento ostensivo (HUGGINS, 1998). No entanto, 

a reforma legal que moldou o novo modelo de policia foi realizada no campo da legislação 

infra-constitucional, justamente porque o arranjo institucional não estava inscrito na 

constituição de 1946, cujo ordenamento jurídico o regime militar alegava respeitar antes de 

editar os Atos Institucionais. E mesmo após a edição da Constituição de 1967 não houve 

preocupação em inscrever considerar tal tema como assunto constitucional. 

Naquela Constituição, os poucos artigos que se referem às atividades de polícia são 

o parágrafo 4º do artigo 13, que atribui às polícias militares estaduais a função de forças 

auxiliares reserva do Exército; a previsão de criação de polícias da Câmara dos Deputados 

e do Senado (Art. 32) e a competência dos Tribunais Federais de Recursos para processar e 

julgar originariamente o responsável pela direção geral da Polícia Federal. 

Para entendermos o processo de criação do atual modelo de polícias é preciso fazer 

uma digressão histórica, pois sua origem está ligada a eventos que marcaram o 

recrudescimento da repressão política no período pós-1964. 

Desde 1982, quando as eleições estaduais voltaram a ser disputadas no Brasil, ainda 

em ambiente autoritário, a segurança tem ocupado uma posição destacada na agenda 

pública. Com a promulgação da primeira Constituição democrática brasileira, em 1988, o 

crescimento da violência criminal, ao longo da última década, reforçou essa tendência. 

Hoje, a segurança ocupa não só o centro das preocupações estaduais como penetrou as 

esferas municipais e federal, tornando-se uma das principais problemáticas nacionais, não 

só durante os períodos eleitorais, mas principalmente após as eleições. 

Na transição democrática, todas as instituições públicas e seus procedimentos 

tradicionais foram revistos e ajustados ao novo momento. Uma instituição, entretanto, foi 
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esquecida nas trevas do passado autoritário: a polícia. Conservadores, liberais e 

progressistas debateram o destino de cada órgão público, discutiram propostas antagônicas 

e disputaram a liderança de cada processo de reforma. No entanto, com raríssimas 

exceções, como a do então deputado Helio Bicudo, as correntes de opinião deixaram de 

apresentar à opinião pública projetos que adequassem a polícia à nova democracia em 

construção.  

A preocupação do regime militar pós-64 com a forma como deveriam ser 

conduzidas foi intensa. Organizações internacionais ligadas ao sistema de segurança norte-

americano davam assessoria ao governo militar nessa área170.  À medida em que o regime 

endurecia, novas medidas de endurecimento eram adotadas, por meio de intervenções 

jurídicas chamadas Atos Institucionais171. 

Em 5 de fevereiro de 1966, o AI-3 passou a  permitir a indicação de prefeitos não-

eleitos, bem como declarar “zonas especiais de segurança” determinadas capitais ou 

municípios politicamente mais importantes, onde as autoridades não fossem plenamente 

confiáveis aos militares. Após 1967, cada vez mais localidades foram paulatinamente 

sendo declaradas “zonas de segurança nacional” (HUGGINS, 1998). 

No caso das polícias, os três primeiros Atos Institucionais foram suplementados 

pelo Decreto Lei nº 317, de 13 de março de 1967, conhecido como “Lei Orgânica das 

Polícias”. Através desse decreto foi criada a Inspetoria Geral das Polícias Militares - 

IGPM, um novo órgão fiscalizador do Exército, que atribuiu às Polícias Militares o 

policiamento ostensivo fardado e determinou às Polícias Militares a organização 

assemelhada do Exército Brasileiro (MUNIZ, 2001, p. 197).  

As polícias militares passaram ter de prestar informações sobre armamento, 

pessoal, treinamento, fardamento, doutrina, e tiveram de adotar uma série de regulamentos 

advindos dessa nova organização. As polícias militares se tornaram ainda mais 

militarizadas (ZAVERUCHA, 2005).   

Antes de 1967 os comandantes das polícias militares eram escolhidos livremente 

pelos governadores dos estados e os chefes de polícia locais eram indicados pelos prefeitos 

eleitos, de modo que as prioridades dos estados e dos municípios tinham precedência sobre 

                                                 
170 Huggins afirma que os governos militares receberam assessoria de agências norte-americanas para 
desenhar o Decreto n 317 e tiveram participação no treinamento de policiais brasileiros, especialmente em 
técnicas de interrogatório. Ver Huggins, Martha K. Polícia e  Política: Relações Estados Unidos/America 
Latina. São Paulo: Cortez Editora, 1998. 
171 O Ato Institucional n 2 (AI-2), promulgado em 26 de outubro de 1965, deu ao Poder Executivo o direito 
de legislar sem o consentimento do Congresso. Nota do Autor. 
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as questões nacionais. A nova lei submeteu as polícias ao secretário estadual de segurança 

pública, que, mesmo não sendo ele mesmo um militar, passou a ser indicado pelos 

militares, ou seja, na área da segurança, os governadores eram tutelados por secretários de 

estado alinhados com o governo federal (Zaverucha, 2005; HUGGINS, 1998). Passou a ser 

da responsabilidade do secretário de segurança pública de cada estado estabelecer as 

funções e circunscrições das polícias civil e militar para, assim, combater mais 

eficientemente a subversão política. 

O objetivo era centralizar o novo arranjo diminuindo a influência dos poderes 

locais, pois estas eram vistas como ameaças potenciais ao governo federal172. Colocar os 

policiais estaduais sob o controle das Forças Armadas e sob a supervisão de um secretário 

de segurança pública indicado pelos militares significava ampliar as garantias de que as 

orientações do governo central nessa área seriam respeitadas. 

É comum a utilização das polícias no sistema repressivo logo após a ocorrência de 

golpes militares, notadamente nos países periféricos. Quanto a essa questão,  Zaverucha 

(2000, p. 42) afirma que: 

 
Quando ocorre um golpe de Estado, as Forças Armadas, invariavelmente, 
procuram exercer controle sobre as polícias. O Brasil não fugiu à regra. 
No dia 30 de dezembro de 1969, o general-presidente Emílio Médici 
editou o Decreto-Lei n. 1.072, extinguindo as corporações policiais civis 
locais e transformando seus integrantes em policiais militares. Os 
Polícias Militares passaram a ficar sujeitos ao trinômio instrução militar, 
regulamento militar e justiça militar.  
 

A partir da edição do Decreto-lei nº 317 a polícia militar passou a ser responsável 

por todo o policiamento de rua, uniformizado e ostensivo, enquanto que à polícia civil 

passou a caber quase que exclusivamente a investigação ex post facto173.  

Um dos objetivos da nova regulamentação era reduzir os conflitos entduas forças 

principais do país. Contudo, um efeito não esperado da reforma do modelo de polícia foi 

fomentar as rivalidades já existentes e ampliar a participação de ambas as polícias na 

atividade de repressão política. A nova lei, na verdade, ao invés de reduzir a competição e 

o conflito entre as polícias exacerbou as rivalidades (HUGGINS, 1998).  

                                                 
172 Policias civis e militares de alguns estados chegaram a esboçar a participação nos esquemas de resistência 
ao golpe militar, mas timidamente e sem efetiva importância no desenrolar dos acontecimentos. Ver 
HUGGINS, 1998. Op. cit. p 151-155. 
173 Essa divisão de atribuições nunca se configurou completamente. Tanto as polícias civis estaduais mantêm 
unidades uniformizadas quanto as polícias militares mantêm unidades “à paisana”, cuja função precípua é 
investigar os próprios integrantes da corporação (são chamadas P2). No entanto, essas unidades investigam 
veladamente quaisquer tipos de crime. Nota do Autor. 
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Logo em seguida, os militares passaram a desativar as demais forças estaduais de 

polícia174, com a Força Pública de São Paulo, e determinaram a incorporação de seus 

efetivos às polícias militares estaduais (HUGGINS, 1998; ZAVERUCHA, 2005). 

Espirito Santo e Meireles (2003) chamam esse momento histórico de “Grande 

Reforma Policial”175. 

A Grande Reforma Policial pode ser mostrada por meio da figura abaixo: 

 

Figura 2.1 – Ciclo da Grande Reforma Policial 
 
 

 

 

 

 

 
1967             1974                                  1988 

Fonte: Espírito Santo e Meireles, 2003 (adaptado pelo autor). 

 

Observe-se que a linha representa a criação do modelo em 1967, atinge um auge 

durante o início dos anos 1980, inicia um processo de exaustão, na medida em que se inicia 

a distensão política e encontra a sua constitucionalização, o que lhe dá um novo fôlego. 

A linha iniciada em 1988 mostra a constitucionalização do modelo, a partir de 

1988, com a criação do capítulo próprio e a inscrição do modelo de polícia na 

Constituição. 

A linha contínua após 1988 significa que o modelo permanece inalterado e que sua 

tendência atual é de permanência e perenidade, como será mostrado nos capítulos 

seguintes. 

Como ensina Muniz (2001), as Constituições do Brasil de 1967 e 1969, no tocante 

às Polícias Militares, suprimiram a missão de sustentação de segurança interna, 

permanecendo como forças de manutenção da ordem pública, auxiliares, reserva do 

Exército176.  

                                                 
174 Guardas Civis, Fiscais de Trãnsito, entre outras. Nota do Autor. 
175 Ver ESPIRITO SANTO; MEIRELES. Entendendo a Nossa Insegurança. Belo Horizonte: IBP, 2003. 
176 Através do Decreto-lei nº 667, regulamentado pelo Decreto nº 1.072, o policiamento ostensivo fardado 
passou a ser tarefa exclusiva das Polícias Militares, bem como proíbe-se que os estados criem outra 
organização policial uniformizada. (MUNIZ, 2001, p. 197). 
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Por sua vez, na Constituição da República Federativa do Brasil pós-1988, as 

Polícias Militares pareciam ganhar uma nova dimensão e passaram a figurar entre os 

órgãos de segurança pública (art. 144). As Polícias Militares, juntamente com os demais 

órgãos de segurança pública foram criadas para preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio. A União perdeu a competência de legislar 

privativamente sobre a instrução militar das Polícias Militares, mas manteve a competência 

de instituir normas gerais sobre a organização, efetivos, material bélico, garantias, 

convocação e mobilização (art. 5º, inciso XXI). 

Em face da "lenta, gradativa e segura distensão177”, que implicava no fim da 

ditadura, o retorno à democracia foi negociado entre civis e militares. A manutenção das 

Polícias Militares vinculadas ao Exército Brasileiro foi uma das exigências para a 

redemocratização. Estas "negociações", ao invés de clarificar e distinguir as relações entre 

civis e militares, geraram uma profunda perplexidade nas Polícias Militares. 

Zaverucha (2000, p. 42) destaca: 

 
Quando se dá a transição para a democracia, há uma preocupação dos 
novos governantes em tirar a polícia do controle das Forças Armadas. O 
objetivo é tornar nítida a separação de suas funções: a polícia é 
responsável pela ordem interna, ou seja, pelos problemas de segurança 
pública, enquanto os militares federais se encarregam dos problemas 
externos, leia-se, da guerra. A Constituição de 1988 não procurou fazer 
essa separação. Ao contrário, dificultou-a.  
 

Inicialmente houve uma breve separação entre militares federais (que compõe as 

Forças Armadas) e os militares estaduais (que compõem as Polícias Militares dos Estados). 

Contudo, a redação do art. 42 foi completamente modificada, tal como a redação do título 

da seção III, do Capítulo VII, através da Emenda Constitucional nº 18/1998. A nova 

redação evidencia que, juridicamente, as Polícias Militares e o Exército têm as mesmas 

prerrogativas e vedações constitucionais, uma vez que vários dispositivos reservados às 

Forças Armadas também são aplicados às Polícias Militares (arts. 42, §1º e 142, §§2º e 3º). 

As Polícias Militares continuaram como forças auxiliares e reserva do Exército, apesar de 

serem subordinadas, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Territórios (art. 144, § 6º). 

A Constituição de 1988 é conhecida como “a Constituição Cidadã”, por ser a 

constituição da nova era democrática. No entanto, ela tornou constitucional a linha mestra 

do aparato policial criada no regime autoritário. A cisão do procedimento policial entre 

                                                 
177 Ver GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarada. 
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polícia civil e polícia militar ainda obedece à lógica da defesa do Estado ao invés da lógica 

da defesa do cidadão. 

 
Enquanto essa cisão não for desfeita, o sistema de segurança pública não 
poderá funcionar racionalmente. Há um consenso entre os operadores de 
segurança pública, políticos e acadêmicos de que o arranjo institucional no 
qual as polícias estão inseridas, além de ser inoperante, aumenta o já baixo 
nível de acountability política do Estado brasileiro (ZAVERUCHA, 2003, p. 
54). 
 
 

No Brasil a polícia militar patrulha, prende e entrega o suspeito à polícia civil, a 

qual tem como obrigação coletar indícios e provas e transformar o procedimento da polícia 

militar em um procedimento pré-processual criminal, colocando o suspeito, agora 

indiciado, à disposição da Autoridade Judiciária. Esse arranjo institucional gera 

desconfiança entre as organizações, não favorece a cooperação, estimula o surgimento de 

problemas de coordenação178, a superposição de funções e o retrabalho e ainda fragiliza o 

procedimento. 

Lemgruber (2002) aponta como origem histórica da ausência de controle sobre as 

polícias a influência autoritária herdada da ditadura militar. Mostra também que o regime 

de exceção atrasou em décadas a profissionalização desses serviços, por não acompanhar a 

revolução tecnológica ocorrida na área de segurança em outros países do mundo.  

Adorno (2008) acredita que muitos dos problemas da segurança pública custam a 

ser enfrentados. É como se essa área fosse um campo de areia movediça. Para ele, todos os 

fatores envolvidos no arranjo institucional atual, materializado na densa rede de relações 

sociais, implicam na manutenção do status quo, bem como na permanência do quadro 

político-institucional atual. Nada indica que um novo arranjo, mais adequado ao momento 

democrático, esteja próximo de se realizar. 

Sobre isso, Medeiros afirma que  

 
O governo civil mais estável dos últimos vinte anos – o de Fernando 
Henrique Cardoso –, em exposição de motivos de sua proposta de reforma 
das polícias (Proposta de Emenda Constitucional – PEC 514/1997), 
defendeu um arranjo em que cada estado poderia “estabelecer quais os 
órgãos de segurança pública a serem criados”. Entretanto, a emenda mantém 
a natureza de “força auxiliar” das polícias, caso os estados optem por 
corporações militares. Mais ainda, a proposta cria uma nova guarda nacional, 
composta por membros das polícias estaduais civis e militares (MEDEIROS, 
2004, p. 283). 

                                                 
178 Coordenação é um conceito importantíssimo para a ciência política, porque uma decisão depende de 
entendimentos, combinação e transação entre os atores. Nota do Autor. 
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Um arranjo institucional aponta para um determinado viés. Os resultados obtidos 

são produto das instituições e das preferências dos atores. Os atores terão mais facilidade 

para garantir e defender suas preferências em detrimento daqueles que não dispõem dos 

recursos de poder institucionalizados por meio do arranjo resultante (ZAVERUCHA, 

2003). 

Os governos civis subestimaram a força do legado autoritário em determinados 

enclaves e não lograram avançar nos primeiros momentos da democratização em direção à 

criação de um modelo de polícia mais adequado aos novos tempos. Acabaram por 

constitucionalizar um modelo herdado dos governbos militares (PINHEIRO, 2008; 

ZAVERUCHA, 2005; HUGGINS, 1998). 
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3 AS RESISTÊNCIAS ÀS MUDANÇAS 

 

Neste trabalho adoto o conceito de instituição sustentado pelos seguidores da 

escolha racional, e não a definição sociológica. Instituições são as regras e os 

procedimentos formais, apesar de reconhecer a relevância das abordagens que apontam 

para a necessidade de recorrer ao estudo das “instituições informais” como instrumento 

adequado para explicar determinados fenômenos que ocorrem à margem das regras 

formais (HELMKE; LEVITSKY, 2006)179. 

 Segundo Mary Douglas (1986), citando Hardin, a teoria da escolha racional tem 

severas limitações, como por exemplo a dificuldade de explicar fenômenos nos quais os 

agentes parecem agir em desacordo com suas preferências: “as pessoas não parecem agir 

de acordo com seus princípios”180.  

 A compreensão acerca do comportamento do indivíduo dentro e fora de seu grupo 

tornou-se mais clara a partir de Olson. Seu pensamento sobre a teoria da ação coletiva 

marcou uma inflexão teórica profunda na forma como a Ciência Política passou a 

compreender o comportamento dos indivíduos.  

Até Olson, acreditava-se que indivíduos com interesses comuns naturalmente se 

organizariam para promover suas demandas, ou seja, o compartilhamento de objetivos 

semelhantes era metodologicamente tratado como condição suficiente para que a ação 

coletiva fosse efetivada. No entanto, a teoria olsoniana postula que a ação dos grupos não 

pode ser compreendida simplesmente como uma extensão lógica da ação individual. Isso 

porque o comportamento dos grupos quando visam garantir seus interesses não acompanha 

a mesma lógica individual, na qual o indivíduo se comporta racionalmente para satisfazer 

suas aspirações pessoais. Para agir, os indivíduos precisam ser contemplados com algum 

incentivo seletivo. Em suas palavras,  
 

Somente um incentivo independente e “seletivo” estimulará um indivíduo 
racional em um grupo latente a agir de maneira grupal. Em tais circunstâncias a 
ação grupal pode ser obtida somente através de um incentivo que opere, como o 
próprio beneficio coletivo, sobre o grupo como um todo, mas de maneira 
seletiva com relação aos seus membros, e não de forma indiscriminada (...) esses 
incentivos seletivos podem ser negativos ou positivos, ou seja, podem coagir 
com alguma punição aqueles que não arcarem com a parte dos custos da ação 

                                                 
179 “A teoria da escolha racional não explica todo e qualquer fenômeno, mas quando o faz, faz muito bem”. 
Melo, Marcus A. Notas de aula, 2008. Para os efeitos desejados por este trabalho, essa teoria permite explicar 
a maior parte dos problemas de forma satisfatória. Nota do Autor. 
180 Hardin Russel. Collective Action. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1982. 
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grupal que lhe foi alocada, ou podem ser estímulos positivos para aqueles que 
agirem pelos interesses do grupo. (OLSON, 1965, p.63).    

 

Olson mostrou que os grupos mais influentes são geralmente pequenos e 

financeiramente privilegiados. Isso porque quanto menor o grupo, maior é a chance de 

coesão e, portanto, menor a probabilidade de conflito interno. Inversamente, para Olson 

(1965),  “quanto maior for o grupo, mais longe ele ficará de atingir o ponto ótimo de 

obtenção do beneficio coletivo e menos provável será que ele aja para obter até mesmo 

uma quantidade mínima desse benefício”. (OLSON, 1965, p. 48). 

  Ou seja, há um tradeoff181 entre o tamanho do grupo e a probabilidade de promoção 

de seus interesses. 

 Para Douglas, isso se explica pela crítica ao funcionalismo e à teoria da escolha 

racional a partir de um ponto de vista apoiado em duas componentes do comportamento 

social. A primeira é que os indivíduos buscam individualmente a ordem, a coerência e o 

controle da incerteza. A segunda é que a utilidade individual que se busca otimizar ou 

maximizar se submete a um cálculo mais ou menos coerente em relação ao custo-benefício 

da decisão individual. 

Por algum motivo, os indivíduos são levados a submeter seus interesses privados 

aos interesses da coletividade. Evidentemente que comportamentos altruístas são 

observados na realidade, bem como grupos têm influência sobre o pensamento de seus 

membros e ainda desenvolvem estilos distintos de pensamento. Mesmo sem recorrer a uma 

teoria do comportamento que leve tudo isso em conta, a literatura é rica em estudos sobre a 

influência dos grupos sobre o comportamento humano (DOUGLAS, 1986; OLSON, 1965; 

MACAULAY, 1978). 

Douglas também recorre ao pensamento olsoniano para observar o comportamento 

racional dos indivíduos. De acordo com Douglas, a formulação de Olson (1965) afirma que 

um indivíduo que se comporte de acordo com seu próprio interesse racional não 

contribuirá mais para o bem coletivo do que contribuirá para obter aquele mesmo bem ou 

outro benefício agregado que ele deseje obter em seu próprio interesse. Se essa lógica 

prevalecesse de forma absoluta, o resultado levaria o indivíduo a nada fazer, e aguardar 

que outros o fizessem, de forma que ele pudesse se beneficiar do resultado final. 

                                                 
181 Em Economia, tradeoff é uma expressão que define uma situação de escolha conflitante, isto é, quando 
uma ação econômica que visa à resolução de determinado problema acarreta, inevitavelmente, outros. Por 
exemplo, em determinadas circunstâncias, a redução da taxa de desemprego apenas poderá ser obtida com o 
aumento da taxa de inflação, existindo, portanto, um tradeoff entre inflação e desemprego (MANKIW, 2004). 
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 Contudo, Douglas afirma que essa lógica não se aplica a certos tipos de bens 

públicos, como a defesa nacional, a segurança pública, a iluminação das ruas etc. Nesses 

casos, quanto maior for o número de pessoas envolvidas na atividade, maiores serão as 

vantagens para todos (DOUGLAS, 1986, p. 40). 

Segundo Olson (1965), os problemas de ação coletiva só podem ser resolvidos por 

meio da coerção ou através da atividade. Para esse autor, a atividade seria um subproduto 

de baixo custo advindo de ações dirigidas aos benefícios seletivos individuais 

(recompensas), ou através de uma mistura de ambos os incentivos. 

Qualquer indivíduo racional que decida ser membro de uma comunidade, sabendo 

que nenhuma sanção pode ser aplicada contra si, e que, além disso, não há quaisquer 

recompensas especiais para beneficiar-lhe, vai ponderar e acabará por decidir agir por 

conta própria (DOUGLAS, 1986). 

O problema é que os indivíduos, na maior parte das vezes, se vêem diante de 

problemas cuja solução só pode se dar pela via institucional, ou seja, qualquer ação 

individual que ele tome não logrará os efeitos desejados, principalmente quando o 

resultado desejado depende da decisão de outros indivíduos. 

As instituições são formadas por regras e por atores, que defenderão seus interesses 

por meio de ações tomadas pelas instituições a que pertencem. Mas uma instituição não 

pode ter propósitos; ela não pode pensar por si mesma (DOUGLAS, 1986). Apenas os 

indivíduos podem pensar, planejar conscientemente e estabelecer metas e estratégias, agir 

racionalmente e tentar convencer os demais atores, dos quais dependem.  

Os problemas que tentamos solucionar ao pensar na modificação de uma 

instituição, que em geral são de natureza normativa, têm implicações de natureza gerencial 

e organizacional, pois as soluções para os problemas das instituições surgem, também, no 

espaço delimitado de sua própria experiência. 

Para Douglas, se, ao nos depararmos com problemas de qualquer natureza 

enfrentados por uma instituição, tentarmos promover mudanças de atitude sem modificar-

lhes as regras às quais estão submetidas, a instituição responderá exatamente na mesma 

direção à qual for dirigido o estímulo.  

Significa dizer que, se o problema identificado numa instituição estiver relacionado 

com falta de transparência, e os decision-makers optarem apenas por ordenar o aumento da 

transparência, a instituição responderá ao nosso estímulo com mais transparência. Se, por 

outro lado, o problema estiver ligado à questão da autoridade, a instituição vai 



113 
 

 

simplesmente buscar mais autoridade. No entanto, a mudança de atitude é meramente 

aparente, pois os problemas continuarão a existir (DOUGLAS, 1986).  

 

3.1 A Teoria do Desenho Institucional 

 

 Os argumentos apresentados por Douglas nos remetem à necessidade de discutir a 

teoria do desenho institucional. As normas e os atores que definem uma instituição estão 

intimamente relacionados. Se isso é verdade, para que se possa falar em mudança 

institucional as instituições precisam passar por modificações estruturais, cujo escopo vai 

além da mera imposição de estímulos em direção a determinados objetivos imediatos.  

 O desenho de uma instituição pode influenciar decisivamente em certos aspectos 

não só o funcionamento dos governos como também e até mesmo o funcionamento da 

própria democracia (Przeworsi, ).** Desenho institucional é importante, no entanto, apesar 

de constituir condição necessária mas insuficiente para definir democracia. Alguns 

acadêmicos afirmam que as instituições informais são parte da herança da comunidade, 

chamada cultura (LANDES, 2002; HUNTINGTON, 2002).  

Outros empregam uma distinção Estado-sociedade, caracterizando as instituições 

formais como aquelas instituições estatais ou aplicadas pelo Estado. As instituições 

informais seriam as normas e organizações que constituem a sociedade civil.  

Uma terceira corrente diz que as normas informais são aquelas auto-aplicáveis e as 

instituições formais são aplicadas por uma terceira parte, que é o Estado182. 

 Uma instituição informal tem muito a ver com o que se espera dos comportamentos 

de outros em relação a seu comportamento, sobre se haverá sanção ou aceitação ao 

comportamento.  

 Instituições são regras e procedimentos que estruturam a interação social por meio 

de constrangimentos ou liberalização do comportamento dos atores. A definição de 

instituições informais adotada por Helmke e Levistsky é a seguinte: 

 
Instituições informais são regras socialmente compartilhadas, usualmente 
não-escritas, que são criadas, comunicadas e geralmente tornadas 
obrigatórias por meio de mecanismos que estão sediados normalmente fora 
dos canais oficialmente sancionados (HELMKE; LEVITSKY, 2006, p. 5). 

                                                 
182 Segundo Helmke e Levitsky (2006) pesquisadores do peso de Guillermo O’Donnell e Douglass North 
têm argumentado que instituições informais - regras e procedimentos que são criadas, comunicadas e 
reforçadas ao largo dos canais oficialmente chancelados – são frequentemente tão importantes quantos suas 
equivalentes formais na estrutura das regras efetivas de funcionamento de uma sociedade (HELMKE; 
LEVISTKY, 2006). 
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 Ao estudar as instituições é preciso separar as regras dos atores. Muitas vezes as 

regras são boas, mas os atores são corruptos, enquanto que podemos ter bons atores em 

instituições que estimulam a corrupção. 

 A tipologia das instituições informais é baseada em duas dimensões. A primeira é o 

grau de convergência entre resultados formais e informais. A segunda dimensão é aquela 

da efetividade das instituições formais relevantes. 

 A polícia é uma instituição cujo funcionamento real é permeado por relações de 

informalidade. O grau de discricionaridade da atividade policial é muito elevado 

(OLIVEIRA, 2004; ZAVERUCHA, 2003).  

Para Oliveira (2004), a polícia muitas vezes extrapola suas funções constitucionais, 

dedicando-se cotidianamente a assumir um comportamento judicante. Na mesma linha, 

Medeiros afirma que, no Brasil, a polícia não completou sua institucionalização 

(MEDEIROS, 2004). 

 Immergut (1992) afirma que certos arranjos institucionais se constituem em veto 

points, os quais são utilizados por grupos de interesses organizados para resistir a tentativas 

de reformas183. 

 Wilsford (1994) diz que alguns arranjos institucionais consolidados produzem 

graus de resistibilidade e de irreversibilidade às mudanças. Wilsford usa o termo 

“conjuntura”. Uma nova conjuntura pode ser estruturada a partir da mudança na correlação 

de forças, nas crenças, nas atitudes (mudanças endógenas) ou por mudanças no sistema 

político, inovações tecnológicas, etc (exógenas). Ver sunk costs  

 Uma conjuntura tem o condão de alterar a estrutura de incentivos que se colocam 

frente aos atores. Ainda segundo Wilsford, arranjos institucionais centralizados, não-

fragmentados e hierárquicos são mais prováveis de produzir mudanças em políticas 

setoriais. 

 As regras do art. 144 representam um arranjo centralizado, como vimos acima, pois 

os estados federados não têm liberdade para organizar suas polícias de forma livre. O 

sistema policial brasileiro está classificado entre os modelos policiais  

centralizados, e que têm como paradigma o modelo francês de polícia. Os órgãos policiais 

estão subordinados a autoridades próximas do poder central e não ás municipalidades. Os 

sistemas descentralizados atribuem as competências sobre a segurança pública às 

                                                 
183 IMMERGUT, E. Health Politics. Interests and Institutions in Western Europe. Cambridge: University 
Press, 1992.  
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autoridades municipais, no que pese mantenham algumas competências específicas para 

órgãos policiais federais ou estaduais.Tal modelo tem como paradigma os Estados Unidos 

da América, e são mais comuns nos países de tradição anglo-saxã.  

Segundo Pinheiro, 

 
Um dos principais obstáculos à mudança do sistema policial é que nos 
governos estaduais, apesar das diferenças regionalmente determinadas, nas 
questões de segurança não têm permissão constitucional para definir um 
modelo de polícia mais adequado a suas necessidades (PINHEIRO, 2008)”. 

 
 Constituem um arranjo fragmentado, por reunir diversas organizações, as quais não 

possuem qualquer relação de subordinação entre si. São organizações estanques, dotadas 

de culturas e procedimentos próprios. A comunicação entre as várias organizações é difícil. 

Há um ambiente de permanente competição entre as organizações, e conflitos freqüentes 

em torno da manutenção de suas prerrogativas.  

 Não há hierarquia entre as organizações. Há uma distribuição de atribuições, sem 

interferência nem trocas horizontais entre elas. No entanto, internamente, cada uma dessas 

organizações é fortemente hierarquizada, especialmente no que se refere às organizações 

policiais militares. 

 Segundo Tsebelis (1997), estruturas fragmentadas apresentam mais pontos de veto 

e, portanto, apresentam menor probabilidade de produzir oportunidades de mudança. 

 Ainda segundo esse autor, uma variável importante a ser estudada é o potencial de 

mudança de uma política em distintos ambientes constitucionais. Para ele, se uma política 

é estável, está certa a inexistência desse potencial. O contrário não é verdadeiro, ou seja, a 

existência de um potencial para reformas não garante que esta será realizada184. 

 
[...] o potencial para mudar políticas não garante que a mudança se realize, 
mas sua ausência elimina a possibilidade de que ela ocorra. A estabilidade 
das políticas não é a mesma coisa que estabilidade do governo e 
estabilidade do regime. Como afirmo na última parte do artigo, existe na 
realidade uma relação inversa entre esses tipos de estabilidade: a 
estabilidade das políticas é fonte de instabilidade do governo ou do regime. 
(TSEBELIS, 1997). 

 
As instituições não são capazes de explicar tudo (Putnam, 2007; Landes, 2002)185. 

Os interesses são definidos a partir de especificidades de cada política, proporcionalmente 

                                                 
184 Tsebelis, George. Veto Players. 1994 
185 PUTNAM, Robert D. Comunidade e Democracia. A Experiência da Itália Moderna. Fundação Getulio 
Vargas Editora, 5ª Ed. Rio de Janeiro: 2007. Ver, no mesmo sentido, Landes, David. Quase toda a diferença 
está na cultura. In Harrrison, Lawrence E. e Huntington, Samuel P. A Cultura Importa. Os valores que 
definem o progresso humano. Rio de Janeiro: 2002. 
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à maneira como os atores percebem os custos e benefícios dessas políticas.  A percepção 

dos atores em relação a esses custos e benefícios, bem como em relação aos efeitos a curto, 

médio e longo prazos são levados em consideração pelos atores, e se constituem em 

elementos essenciais para se determinar o quanto e quando as instituições são importantes 

quando se procura executar ou implementar reformas. Algumas instituições são 

importantes para explicar o sucesso de determinadas reformas e outras não.  

Meu argumento não pode ser provado por meio de uma análise exclusivamente 

institucional. É preciso recorrer a análises suplementares, para que venham à tona os 

incentivos e as limitações às quais os atores são submetidos durante o processo de 

produção das regras. Para isso, recorri a entrevistas com os atores envolvidos no processo 

de produção, aprovação e reprovação de propostas de emendas constitucionais acerca do 

tema segurança pública. Essa era, na minha ótica, a única forma de esclarecer como 

funcionou, durante a fase de produção do arranjo institucional em estudo, a relação entre os 

interesses em jogo e os integrantes da arena decisória. 

Segundo Márcia Teixeira de Souza, 

 
Como peculiaridade de todo momento constituinte, a percepção sobre o 
passado político recente, vivido pelos atores responsáveis pela formulação 
de um novo arranjo constitucional, consistirá num dos marcos de referência 
primordiais em suas ponderações. Estas ponderações, por sua vez, resultam, 
também, da escolha reflexiva que os atores e grupos específicos fazem, 
tendo como questão significativa, os riscos e os esforços com os quais 
deveriam se comprometer para alterar ou manter o status-quo 
(LAMOUNIER,1990). 

 

 Nas decisões políticas de grande complexidade o que se ganha e o que se perde não 

é percebido de imediato pelos atores. Reformas que implicam em imposição de perdas 

impõem custos concentrados a setores específicos e as coalizões que podem vir a dar 

suporte às demandas desses setores terão maiores dificuldades não só para se formar como 

também para obter apoios fora do círculo de atores diretamente interessados (MELO, 

2002; HAGGARD, MCCUBBINS, 2001). 

 Além disso, a construção de um novo arranjo institucional está inserida num 

ambiente de grandes expectativas, rica em  incertezas, opiniões fluidas e dispersas, 

passíveis de variação e de ambiguidade bem como de interesses múltiplos e potencialmente 

em conflito (LANZARA,1997; SOUZA, 2003) 

 As condições institucionais suficientes para explicar a incapacidade de mudar uma 

política pública são o poder de agenda, a existência de veto players (e o número deles) e as 
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características especiais da política que prevalecerá, caso não haja consenso em torno da 

aprovação da alteração da política. 

  No Brasil, os atores que detêm o poder de propor mudanças constitucionais são, 

segundo o art. O art. 60, I, II, III da Constituição Federal, o Presidente da República; um 

terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados; um terço, no mínimo, dos 

membros do Senado Federal e mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades 

da Federação. 

 É um procedimento bem mais restrito do que aquele utilizado para a apresentação 

de propostas de lei ordinária e os parlamentares não podem, isoladamente, apresentar 

propostas, nem o Poder Judiciário, nem populares e nem quaisquer das comissões internas. 

Na verdade, a iniciativa é do presidente, de um subconjunto do parlamento ou das câmaras 

de deputados estaduais. 

 O que ocorre na prática, no entanto, é que a iniciativa cabe ao Presidente da 

República e aos presidentes das Casas (Câmara e Senado). Para que o procedimento tenha 

sucesso, os líderes partidários precisam concordar com o início da tramitação.  

 

 
Tabela 3.1 – Iniciativa para propor e aprovar propostas de emendas constitucionais 
Quem pode propor mudanças Presidente da República e Casas do 

Congresso 
Quem deve concordar  Líderes partidários 
Que política é implementada na ausência de acordo A política atual  
Fonte: Melo, 2002 
 
 Segundo Elster (1993), os parlamentares frequentemente são colocados frente a 

situações nas quais devem decidir em torno de temas muitas vezes polêmicos. A forma 

como as decisões devem ser tomadas são delimitadas por um conjunto de regras que 

restringem, muitas vezes, o próprio alcance das decisões. 

 

3.1.1 Rito de Tramitação de PECs 

 

A tramitação de uma proposta de emenda constitucional (PEC) segue um rito 

especial, do qual os parlamentares não podem se esquivar. É um procedimento demorado e 

sujeito a diversas instâncias decisórias. Por isso mesmo, é um procedimento legislativo que 

leva tempo, requer quórum qualificado e passa por dois turnos de votação em cada uma das 

Casas legislativas. Porém, antes de qualquer coisa, uma PEC deve obter a assinatura de 

172 deputados para que possa iniciar sua tramitação. 
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 Uma PEC pode ser iniciada na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. 

Quando uma PEC é enviada ou criada na Câmara dos Deputados ela é primeiramente 

encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação (CCJ). Em cinco 

sessões a CCJ decidirá se a PEC pode ou não ser aceita. Um Relator é escolhido pelos 

membros da CCJ para emitir parecer pela admissibilidade, pela admissibilidade com 

emendas ou pela inadmissibilidade. Se for rejeitada, a PEC é arquivada. O Relator modificará a 

proposta, fazendo emendas no sentido de corrigi-la para dar-lhe admissibilidade.  

Após a leitura da PEC pelo Relator, é possível que os demais membros da CCJ 

peçam mais tempo para examinar a proposta, por meio de concessão de vista, que poderá 

durar duas sessões. Se dez deputados já tiverem falado, o Relator pode dar por encerrados 

os trabalhos. Se o parecer do Relator for rejeitado, o Presidente da CCJ nomeará outro 

relator, que terá como missão redigir o novo texto de acordo com a posição majoritária da 

Comissão. Se o novo parecer for aprovado na íntegra, o texto será considerado como o 

parecer oficial da CCJ e estará pronto para ser encaminhado à Comissão Especial. 

Há, ainda, a possibilidade de que uma PEC seja examinada diretamente pelo 

Plenário, quando o autor da proposta consegue o apoio de um terço do total de deputados. 

A Comissão Especial é criada pelo Presidente da Câmara, contando com um 

presidente e três vice-presidentes. Na Comissão Especial é feito o exame de mérito, com 

prazo de 40 sessões. Nas dez primeiras sessões os deputados têm a oportunidade de 

apresentar emendas à PEC. O parecer da Comissão Especial serve apenas como indicativo 

para orientar a decisão no Plenário da Câmara. Por isso, a aprovação do parecer do relator 

na Comissão Especial não exige quórum qualificado, e sim maioria simples. No entanto, é 

exigida a presença da maioria dos integrantes da Comissão Especial. 

O relator produz, então, um parecer, que pode ser pela aprovação total, rejeição 

total ou parcial, pela inclusão de emendas pontuais ou, por fim, pela produção de um 

substitutivo. Se aceito, diz-se que a admissibilidade foi aprovada e, então, nomeia-se um relator.  

Se a PEC for rejeitada, ela será arquivada, e só poderá ser reapresentada na 

legislatura seguinte. Uma dificuldade adicional que o procedimento apresenta é a ausência 

de mecanismos que garantam a formação e preenchimento de todas as vagas das comissões 

especiais. Se o consenso em torno do tema em discussão for difícil de ser alcançado, a PEC 

pode permanecer na comissão especial indefinidamente186. 

                                                 
186 Dentre as 63 PECs sobre segurança pública atualmente em tramitação, mais de 50% estão aguardando o 
preenchimento de algumas as vagas dos representantes das coligações partidárias. As demais estão prontas 
para a pauta. Nota do Autor. 
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Uma vez aprovada na comissão, a PEC será encaminhada para votação em plenário, 

a qual deverá ser submetida a um rito de votação em dois turnos, respeitando um interstício 

de cinco sessões entre o primeiro e o segundo turnos.  O quórum (qualificado) necessário 

para aprovação em cada turno de votação é de três quintos do total de deputados da Casa, 

ou seja, 308 os 513 deputados. 

Após a aprovação da PEC em segundo turno, ela voltará à Comissão Especial para 

receber a redação final, contendo todas as emendas e correções que recebeu, inclusive 

podendo receber emendas de redação. Após esse procedimento, a PEC volta ao Plenário 

para votação final, contadas duas sessões após a sua publicação187. 

 

Figura 3.1 – Rito de tramitação de PECs na Câmara dos Deputados 
 

 

 
Fonte: Câmara dos deputados. 

                                                 
187 Fonte: Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
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O trâmite de propostas de emenda constitucional no Senado segue rito um pouco 

diferente. O Presidente da Câmara encaminha a PEC aprovada na Câmara para o Senado. 

A PEC será despachada imediatamente para a Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania do Senado, a qual dará parecer, no prazo de 30 dias, sem diferenciar 

admissibilidade ou mérito. A inclusão de emendas nessa fase deverá conter as assinaturas 

de pelo menos um terço dos integrantes do Senado. 

Aprovada na CCJ, a PEC segue diretamente para o Plenário do Senado, a qual será 

discutida no prazo de cinco sessões. A aprovação será feita com votação em dois turnos, 

tendo que obter voto favorável de no mínimo 60% dos senadores em cada um dos turnos, 

com intervalo mínimo de cinco dias entre as duas votações188. 

Durante as discussões preparatórias para o segundo turno de votação, apenas 

emendas que não mais alterem o mérito da proposta ainda poderão ser apresentadas. 

Aquelas que alteram o mérito da proposta só podem ser apresentadas durante a votação em 

primeiro turno, com o apoio de um terço dos signatários, podendo a PEC ser rejeitada, 

alterada, ou aprovada integralmente. 

Se for rejeitada, a PEC será mandada para o arquivo e não mais poderá ser 

apresentada na mesma legislatura. Se receber alterações, a PEC retorna à Comissão de 

Constituição e Justiça da Câmara, onde reiniciará o trâmite desde seu ponto de partida, 

tendo em vista que as emendas devem seguir o mesmo procedimento da proposta original. 

Na hipótese de ser aprovada integralmente, a Mesa da Câmara será comunicada e será 

convocada uma sessão conjunta do Congresso para a promulgação. 

O processo de tramitação de uma proposta de emenda constitucional é, como visto, 

penoso. São inúmeras as possibilidades de retorno à Casa de origem. Caso a PEC não seja 

“bancada” pelo Executivo, poderá ficar ao bel prazer das circunstâncias, do jogo político, 

das divergências partidárias e dos diversos lobbies.   

É importante ressaltar, como já foi dito acima, que não há mecanismo regimental 

para garantir que a Comissão Especial tenha sua formação concretizada.  Isso significa que 

uma PEC que é encaminhada para a Comissão Especial pode permanecer durante anos sem 

ser apreciada por não terem sido indicados os representantes dos partidos189. 

                                                 
188 São necessários 49 dos 81 votos em dois turnos de votação. Fonte: Regimento Interno do Senado Federal. 
Nota do Autor. 
189 Segundo o gabinete da assessoria do Deputado João Campos (PSDB/GO), as PECs mais polêmicas sobre 
segurança pública passam a maior parte do tempo aguardando a indicação de representantes para preencher 
as vagas dos partidos, o que  frequentemente não ocorre. Entrevista com Eduardo Silveira, Chefe de Gabinete 
do deputado João Campos. Brasília, 14 de julho de 2009. 
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Evidentemente que a dificuldade de reformar a constituição não está centrada 

exclusivamente no rito especialmente complexo desenhado pelos regimentos internos da 

Câmara e do Senado.  Considerar as dificuldades de cunho político como as principais 

causas da não reforma são mais plausíveis. 

Algumas hipóteses que podem levar a uma explicação para a dificuldade de 

reformar o art. 144 da Constituição Federal são dadas por Melo (2002): 

1 - reformas que dependem de desconstitucionalização têm menor probabilidade de ser 

aprovadas porque os atores interessados no tema não confiam nos compromissos do 

Executivo após a adoção da nova política. Para que esse tipo de proposta recebesse apoio, 

seria necessário que o novo arranjo trouxesse algum dispositivo compensatório; 

2 – se a reforma implica em mudanças em várias dimensões, a possibilidade de formação 

de consensos se reduz drasticamente. Tal tipo de proposta só tem potencialidade de 

aprovação em situações de crise, de emergências, de instauração do poder constituinte 

originário, etc (KELLER, 1993); 

2 – reformas que impõem custos sem compensações de prováveis perdas têm menos 

chances de serem aprovadas; 

3 – reformas que contêm alto grau de incerteza e imprevisibilidade trazem altas taxas de 

aversão ao risco.  

Em resumo, haverá reformas e reformas. Melhor dizendo, haverá processos de 

reforma cujos resultados terão sucesso e outros colherão o fracasso. Os indivíduos buscam 

racionalmente maximizar seus interesses, em razão da necessidade que têm de enfrentar a 

estrutura de incentivos com a qual se deparam (MELO, 2002). Cooperar ou não cooperar 

dependerá, em grande monta, da confiança que depositam nos objetivos dos outros. 

Para que os indivíduos apóiem um conjunto de medidas que resultarão em reforma 

de estatutos que os beneficiam, a nova ordem resultante das reformas precisará ser 

construída mediante uma gama de equilíbrios e barganhas. Ou os indivíduos adotam a nova 

ordem em seu próprio interesse, ou um ator externo se compromete em garantir o 

cumprimento dos acordos firmados (PRZEWORSKI, 1991). Além disso, instituições 

previamente existentes restringem as possibilidades de desenhar novas instituições 

(GEDDES, 1990). 

Diante da perspectiva da realização de uma reforma institucional da envergadura 

que representa a segurança pública na Constituição, o reformador vai se deparar com uma 

questão difícil de resolver: como oferecer aos agentes do Estado os mecanismos 

necessários ao desenvolvimento eficaz de suas funções em benefício dos cidadãos sem, no 
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entanto, permitir que tais mecanismos possam ser utilizados em benefício desses mesmos 

agentes (MUELLER, 1997). 

Mesmo diante de instituições apontadas como especialmente ineficazes, os atores 

preferem a manutenção do status quo. A tendência, nesses casos, é o surgimento de um 

ciclo retroalimentado: tentativa de reforma – incerteza quanto aos resultados futuros – 

continuação da ineficácia – tentativa de reforma – incerteza quanto ao futuro, etc.   

A perpetuação de instituições ineficientes se explica pela existência de problemas 

de ação coletiva ou pela presença de altos custos de transação. Com o tempo são esses 

problemas são reforçados ao invés de suavizados. O arranjo institucional atual mostra que 

mecanismos path dependent estão atuando sobre o sistema e que tais mecanismos estão 

enraizados nas escolhas feitas não apenas durante o estágio de formação do arranjo, mas 

também e principalmente após a consolidação do modelo, vinte anos após a sua 

institucionalização190. 

Resultado: para a maior parte dos atores o status quo atual é preferível a um status 

ad quem desconhecido. A política atual acaba prevalecendo, muitas vezes, por sustentar 

menor custo ou porque o custo da política futura é desconhecido. 

 

3.2 Controle da agenda e do processo legislativo 

 

Quem controla os poderes institucionais de agenda e o controle sobre o processo 

legislativo são o presidente da república e os líderes partidários. Esses atores têm o poder 

de afetar as políticas públicas e o comportamento partidário (FIGUEIREDO; LIMONGI, 

1995) 

Para Figueiredo e Limongi (2007), o Executivo brasileiro é “de jure e de fato o 

principal legislador do país”. A Constituição confere ao Poder Executivo a prerrogativa de 

propor projetos de lei sobre os mais importantes temas, tais como orçamento, tributos, 

reforma administrativa, política de saúde e educação, etc. Além disso, 83% das leis 

aprovadas desde 1988 foram de iniciativa do presidente da república e 75% dos projetos de 

lei submetidos ao Parlamento foram aprovados dentro do período do mandato, mais de 

50% deles no mesmo ano em que foi enviado (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2007, p. 186) 

                                                 
190 O caso da Revisão Constitucional de 1993 é um exemplo de tentativa de reforma fracassada porque os 
custos de transação eram altos demais naquele momento, não havia certeza sobre os resultados do arranjo 
futuro, sobre os possíveis benefícios e sobre o cumprimento dos acordos firmados. Nota do Autor. 
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Os parlamentares seguem as orientações dos líderes das bancadas. O sistema 

político brasileiro tem partidos disciplinados e que votam segundo a orientação dos seus 

líderes (FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999, p. 180). Os partidos políticos são atores 

decisivos para o processo legislativo. As decisões não seguem uma sistemática caótica ou 

governada por interesses individuais. Ao contrário, há disciplina e previsibilidade. 

Sabendo-se para que lado vão os líderes, saber-se-á de antemão como as bancadas irão 

votar. As derrotas do governo ocorrem porque, por algum motivo, não foi possível 

coordenar as maiorias e não houve consenso entre o governo e as bancadas de sua coalizão. 

FHC foi derrotado em apenas 11 de um total de 205 votações em regime de quorum 

simples. Em votações constitucionais, foram apenas 18 derrotas em 221 ocasiões191. Não 

se trata de virtudes pessoais. O desempenho do governo Lula tem sido similar, segundo os 

mesmos autores. A formação da maioria é o que importa para a consecução dos objetivos 

do governo. 

Figueiredo e Limongi chegam à conclusão de que nem mesmo os interesses 

regionais superam os interesses dos partidos. O que conta são os interesses dos partidos, e 

não os interesses dos governadores dos estados, mesmo quando as matérias em votação 

atingem interesses divergentes entre o governo federal e os governos regionais192. 

Outra conclusão de Figueiredo e Limongi é que não haveriam obstáculos 

institucionais quando o Executivo decide aprovar determinada matéria, apesar de haver 

dificuldades para formar maiorias em torno de certas matérias. Este seria o problema 

relativamente à reforma do modelo policial? Quando há dificuldades, estas não são 

institucionais e sim políticas. Ou seja, não é o desenho institucional que impede que se 

obtenham as maiorias necessárias, e sim a distribuição dos votos e as posições dos partidos 

(FIGUEIREDO; LIMONGI, 2007, p. 183). 

Para Couto e Abrucio193, a formação da agenda dos parlamentares leva em conta 

quatro elementos: 1) a agenda (os fins perseguidos); 2) as restrições de recursos 

disponíveis para sua persecução; 3) os parâmetros institucionais; e 4) os demais atores 

envolvidos (com suas intenções e recursos). 

 

                                                 
191 Para uma análise da disciplina partidária no Governo Fernando Henrique Cardoso, ver Nicolau, Jairo. 
Disciplina partidária e base parlamentar na Câmara dos Deputados no primeiro governo Fernando Henrique 
Cardoso (1995-1998). In Dados, v.43, n.4, p.709-736, 2001. 
192 Para uma análise mais detalhada sobre o comportamento das bancadas frente a interesses estaduais e 
regionais ver Cheibub, Figueiredo e Limongi, 2006. 
193 Couto e Abrucio.  O segundo governo FHC: coalizões, agendas e instituições Tempo Social – USP, p. 
269-301. novembro de 2003. 
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 Uma opinião contrária à de Figueiredo e Limongi é a seguinte: 

 
Impedimentos ou facilitações institucionais afetam diretamente as 
preferências e as finalidades dos atores, definindo de antemão a 
possibilidade de certas agendas serem ou não perseguidas, ou a que 
custos o serão – por exemplo, objetivos inatingíveis em virtude de 
grandes obstáculos talvez sequer sejam almejados. (COUTO; 
ABRUCIO, 2003, p.271). 
 

Tabela 3.2 – Como votam as coalizões em relação a Relacionadas com 
Políticas Reformistas 1995-1997 

Coalizões  Sim Não Número % 
Unanimidade194 14  8  22  11,3 
PDT/PFL/PMDB/PSDB/PPB  1  1  2  1,0 
PDT/PFL/PMDB/PSDB/PT/PTB 0  2  2  1,0 
PDT/PFL/PMDB/PSDB/PTB/PP 6  1  7  3,6 
PDT/PFL/PSDB/PT  0  1  1  0,5 
PDT/PFL/PSDB/PT/PTB  1  0  1  0,5 
PFL/PMDB/PSDB/PTB  1  2  3  1,5 
PFL/PMDB/PSDB/PTB/PPB 84  70  154  79,4 
PFL/PMDB/PTB/PPB  0  1  1  0,5 
PFL/PSDB/PTB/PPB  0  1  1  0,5 
Total  107 87 194 100,0 
Fontes: Banco de Dados Legislativos/CEBRAP; Nicolau (1999). 

 
O governo é capaz de aprovar leis e não encontra obstáculo no Congresso quando 

os líderes partidários convocam as bancadas a votar de acordo com os interesses 

partidários195.  

Segundo Santos (2002), há dois grupos que defendem posições antagônicas em 

relação a essa questão. O primeiro grupo defende que os deputados brasileiros estão 

sempre buscando benefícios particularistas, o que converte o Executivo em refém dos 

interesses localistas dos parlamentares (AMES, 1995; 2000; AMORIM NETO, 1998; 

GEDDES, 1994; LAMOUNIER,1991; MAINWARING, 1997, 1999; SAMUELS, 1998). 

O segundo grupo de pesquisadores defende que o comportamento dos partidos é 

disciplinado, as decisões da Câmara são previsíveis e seus membros não são capazes de 

fazer valer seus desejos particularistas (FIGUEIREDO, LIMONGI, 1999; 

MENEGUELLO, 1998; SANTOS, 1997). 

Isso não significa qualquer paralisia decisória. Inúmeras mudanças constitucionais, 

tidas a priori como impossíveis, foram aprovadas. As reformas da Previdência e o controle 

                                                 
194 Votações unânimes são aquelas em que maiorias dentro das bancadas dos principais partidos votaram da 
mesma maneira. As fileiras em que aparecem dois ou mais partidos correspondem a votações nominais em 
que uma maioria dentro dos mesmos partidos votou da mesma maneira e saiu vitoriosa. Ver Fabiano Santos. 
Partidos e Comissões no Presidencialismo de Coalizão. DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio de 
Janeiro, v. 45, n. 2, 2002, p. 237- 264. 
195 Essa opinião é majoritária na literatura. Ver AMORIM NETO, Octávio. 2006. Op. cit. 
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das finanças estaduais foram obtidas. Estão em curso as discussões sobre as reformas 

tributária e a reforma política, e a redução da agenda de reformas não é, por si só, 

indicativo de indecisividade196.  

É importante lembrar que o Congresso aprovou, em 2001, uma emenda 

constitucional que limitou os poderes do Executivo em relação à apresentação de Medidas 

Provisórias, que ao mesmo tempo impõe ao Congresso a tomada de decisões, colocando a 

MP em regime de urgência para que, em 45 dias, ela seja votada. Enquanto isso não 

ocorrer, tanto a agenda do Legislativo quanto a do Executivo ficam paralisadas. O 

Executivo fica impedido de apresentar outras MPs, paralisando sua própria agenda 

(SOUZA, 2004). 

Segundo Tsebelis (1997), a agenda constituinte apresenta um elevado número de 

veto players, institucionais e partidários, que são a Câmara dos Deputados, o Senado, as 

comissões do Congresso e as minorias partidárias, cujo apoio é necessário para a obtenção 

do quórum qualificado de três quintos. Já uma agenda governamental não-constitucional 

apresenta menor custo de transação e menor necessidade de negociação com outros atores, 

pois, como vimos, Executivo o poder de agenda tem grande autonomia para controlar a 

agenda.  

A estabilidade das políticas na agenda constituinte é maior (o status quo é de mais 

difícil modificação), pois há um maior número de veto players e um menor possibilidade 

de consenso, inclusive ideológico, entre todos os atores necessários à formação de uma 

coalizão forte o suficiente para dar sustentação às reformas pretendidas. Na agenda 

majoritária ocorre o inverso, já que as políticas podem ser mais facilmente modificadas 

pela ação autônoma do Poder Executivo (o status quo é mais frágil). Devido ao poder de 

agenda do Poder executivo, podemos considerar esse um caso de apenas um veto player, 

mesmo que o governo não seja perfeitamente coeso (TSEBELIS, 1997). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
196 Ver Tabela 1.5. 
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Figura 3.2 – Elementos do Jogo Político 

Fonte: Retirado de Couto e Abrucio (2003) 
 

Durante os dois governos de Luiz Inácio Lula da Silva foram propostas duas 

grandes mudanças – reformas tributária e previdenciária -, mas só foram aprovadas as 

alterações na Previdência. Desde a posse de Lula, o Congresso aprovou apenas 13 

mudanças na Constituição, algumas de iniciativa do próprio Parlamento. 

Para Melo (2007), o esforço reformista visto nos dois governos FHC perdeu seu 

ímpeto inicial. Melo (2007) aponta duas possibilidades para explicar essa redução do 

ímpeto reformista. A primeira seria devida a uma nova reflexão sobre a realidade num 

contexto pós-consenso de Washington, mas essa opção não se sustentaria, dada a 

possibilidade de se realizar outro tipo de reformas que não as econômicas e de Estado. O 

segundo argumento seria o de que a coalizão que sustenta o governo Lula é ostensivamente 

não-reformista197 e que as preferências da coalizão que apóia o governo Lula sejam 

semelhantes às da coalizão que produziu a Constituição de 1988.  

                                                 
197 Para Melo, a redução do ímpeto reformista da coalizão que sustenta o governo Lula, em comparação com 
aquela que deu sustentação ao governo FHC pode ser assim definida: “(...é uma coalizão) ancorada (sic) 
numa aliança como PMDB, o governo Lula perpetua o status quo especializando-se em produzir uma agenda 
governamental marcada pelo pragmatismo político” (MELO, 2007, p. 253). 

  Elementos 
Constitutivos  Objetivos Efeitos Configuração 

Agendas 
Preferências, 
idéias e 
interesses. 

Políticas públicas, 
conformação 
institucional e 
obtenção de 
recursos. 

Modulação (alteração ou 
preservação) da 
distribuição de recursos e 
do arcabouço 
institucional. 

Plataformas 
governamentais e projetos 
políticos. 

Recursos Poder político e 
econômico. 

Incremento ou 
preservação e meio 
para consecução da 
agenda. 

Definição das 
preferências e da posição 
relativa dos atores.  

Cargos, dinheiro, 
representatividade, 
prestígio, influência, 
liderança e aprendizado. 

Instituições Regras formais 
e informais. 

Regulação do uso 
dos recursos e 
ordenamento do 
jogo 

Conformação das 
condições do jogo 
fixação de limites e 
possibilidades. 

Leis, estruturas 
organizacionais, regras 
morais e regimes de 
políticas públicas. 

Atores 
Agendas, 
recursos e 
identidade. 

Consecução das 
agendas. 

Conformação do cenário 
estratégico. 

Coalizões, conflitos, 
alianças, acordos e 
oposição. 
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Melo (2007) rebate essa possibilidade, preferindo crer que o imobilismo do governo 

Lula em relação a reformas constitucionais seja fruto de uma crise de gerenciamento da 

coalizão de governo198 e do estilo de liderança pessoal.  

Tsebelis (1997) crê que a estabilidade das políticas muitas vezes reflete o desejo de 

que o status quo permaneça inalterado, e não qualquer dificuldade no processo decisório, 

ou seja, a estabilidade das políticas não implica necessariamente que haja paralisia 

decisória ou satisfação com o status quo. 
 
Parece-me razoável supor que os que não estão satisfeitos com o status quo 
prefiram um sistema político capaz de introduzir mudanças rapidamente, 
enquanto os defensores do status quo preferem um sistema capaz de produzir 
políticas estáveis. Mesmo que as maiorias sejam grandes (caso em que se 
pode alegar que os resultados deveriam se ajustar à vontade dessas 
maiorias), pode ainda acontecer de as estruturas institucionais reagirem com 
uma velocidade maior ou menor do que seria desejável. (TSEBELIS, 1997). 
 

Melo (2007) também desconstrói o senso comum de que o detalhismo e a extensão 

da constituição brasileira sejam determinantes da incapacidade decisória. Ele mostra que os 

requisitos para emendar a constituição são relativamente frágeis e que a taxa de 

emendamento é elevada. Por outro lado, afirma que o principal efeito da 

hiperconstitucionalização é a judicialização da atividade legislativa, por meio do controle 

de constitucionalidade das leis.  

Isso não impede, entretanto, que os governos possam propor modificações 

infraconstitucionais. No entanto, o modelo de polícia está constitucionalmente posto, o que 

acarretará o enfrentamento de ações de inconstitucionalidade, caso qualquer governo 

proponha projetos ou programas que alterem a forma como cada polícia deve atuar.  

Brandão (2009) afirma que, para se aferir a quantidade de vezes que a Constituição 

Federal de 1988 foi alterada é preciso observar que há dois critérios de verificação. Pelo 

critério formal, foram realizadas sessenta e três alterações no texto constitucional, sendo 57 

emendas constitucionais e seis emendas de revisão.  No entanto, o autor lembra que a 

constituição material pode ser alterada tanto por meio de emendas constitucionais quanto 

pela atuação cada vez mais freqüente do Judiciário, não só em sede de decisões acerca do 

conteúdo material e do sentido das normas da constituição quanto, principalmente, em 

razão do controle de constitucionalidade das leis infraconstitucionais. 

Assim, o recurso ao uso de emendas constitucionais não é o único meio pelo qual as 

constituições podem ser alteradas, no que pese serem menos freqüentes as alterações da 

                                                 
198 Ver nota 73. 
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constituição brasileira por esse mecanismo do que no caso da constituição norte-americana, 

por exemplo199. Isto porque, no caso brasileiro, as alterações e atualizações da constituição 

pelo Judiciário ao realizadas, na maioria dos casos, pela via da atividade interpretativa. 

A emenda constitucional n. 50/2006, por exemplo, realizou a alteração do período 

de funcionamento das duas sessões legislativas ordinárias anuais, prevista no art. 57. Esta 

alteração só poderia ser feita, como o foi, por meio de emenda constitucional, e não por 

meio de interpretação judicial200. 

Por outro lado, vejamos o exemplo da alteração do art. 52, inciso X, que conferia ao 

Senado o poder de suspender a eficácia da lei declarada inconstitucional pelo STF em sede 

de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade. Não há previsão constitucional que obrigue 

o Senado Federal a suspender a eficácia da lei. Além disso, cabe ao STF apenas comunicar 

o conteúdo do julgamento201. Ainda, caso o STF determinasse que o Senado suspendesse a 

eficácia da norma, estaria ferindo o princípio da separação de poderes. 

O STF, interpretando o sentido da norma, mesmo contrariando o entendimento 

generalizado e consolidado há mais de meio século por juízes e doutrinadores, decidiu 

conceder efeito erga omnes às decisões proferidas em controle incidental de 

constitucionalidade, o que produziu a superação da necessidade de comunicar ao Senado 

Federal a declaração de inconstitucionalidade da norma para que esta tivesse sua eficácia 

suspensa pelo Senado, ou seja, tornou desnecessária essa comunicação. Já que o Senado 

vinha sendo questionado pela morosidade em suspender a eficácia das leis declaradas 

inconstitucionais, o STF praticamente o fez202. 

O STF não realiza apenas o controle de constitucionalidade de leis, mas também o 

controle de constitucionalidade de emendas constitucionais. Tome-se como exemplo as 

sucessivas emendas constitucionais que alteraram o sistema previdenciário.  

A emenda constitucional no 3/93 instituiu o regime previdenciário contributivo, 

tendo em vista que, no regime anterior, boa parte dos aposentados nunca havia contribuído 

ou havia contribuído por um período menor que dez anos. Além disso, inúmeros 

                                                 
199 Para uma análise do processo de alteração da constituição norte-americana pela via judicial ver 
ACKERMAN, Bruce. Higher Lawmaking. In: LEVINSON, Sanford. Responding to Imperfection – The 
Theory and Practice of Constitutional Ammendment. Princeton: Princeton University Press, p. 78-79, 
1995. 
200 Emenda Constitucional n. 50 
201 Tal competência foi atribuída ao Senado originariamente no art. 91, inciso IV, da Constituição de 1934; 
em seguida, reiterada nas demais constituições: no art. 65 da Constituição Federal de 1946; no art. 42, inciso 
VII da Constituição Federal de 1967 e, por fim, no art. 52, inciso X da Constituição Federal de 1988. 
202 Brandão (2009), Op. Cit. p. 281 
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aposentados eram egressos do regime privado de aposentadoria e foram agraciados com a 

transformação de seus empregos em cargos públicos203. 

A EC no 20/98 cortou as aposentadorias precoces e a EC no 41/2003 deu a 

conformação atual do regime jurídico previdenciário. 

Assim, o processo de alterações constitucionais relativo ao sistema previdenciário 

brasileiro passou pelo juízo político de dois governos, sendo que um deles dito social-

democrata e o outro dito de esquerda, desconsiderando e reconfigurando direitos, alguns 

considerados direitos adquiridos. As sucessivas alterações permitiram a redução dos 

déficits previdenciários204. 

As reformas no sistema previdenciário derrubaram mitos e revogaram direitos tidos 

como adquiridos. O juízo político suplantou o princípio do direito adquirido e influenciou 

as decisões e jurisprudências acumuladas durante anos. 

 As novas regras derivadas da Emenda Constitucional no 20/98 representaram, com 

efeito, a imposição de perdas aos segurados, uma vez que o eixo da reforma foi o aumento 

da idade média de concessão do benefício, implicando extensão do período contributivo, 

redução dos gastos no curto prazo pela postergação da concessão e redução dos gastos no 

longo prazo pela concessão por menor período (CECHIN, 2002, p. 23)205. 

O Judiciário manteve as decisões dos parlamentares e do governo: 

 
Com efeito, caso o Judiciário se paute pela razão pública e pelos 
princípios democrático e de isonomia, parece impertinente que anule a 
referida decisão política, pois uma tal exegese ampliativa conferida à 
proteção superconstitucional do direito adquirido para além de não ter 
lastro na dogmática jurídica (ante a inexistência de direito adquirido à 
não-incidência de tributo, afora as hipóteses de imunidade 
constitucional), representaria um ativismo judicial destinado a congelar 
um sistema previdenciário marcado por distorções e privilégios, que em 
nada se relaciona com as alvitradas condições da democracia. 
(BRANDÃO, 2009, p. 286). 
 

Assim, no que pese que o Judiciário deva, segundo Brandão, atuar mais 

comedidamente no controle de constitucionalidade de emendas, o mesmo não deve se 

furtar ao ativismo judicial quando fiscalizar emendas constitucionais tendentes a avançar 

sobre as condições de exercício de nossa democracia (BRANDÃO, 2009, p. 286). 
                                                 
203 Atos das Disposições Constitucionais Transitórias 
204 Barroso, (2009), Op. Cit, p. 201-202 
205 A previdência social fechou o primeiro ano pós-reforma com um déficit de R$ 10,07 bilhões, equivalente 
a 0,9% do Produto Interno Bruto – PIB. Esse resultado foi considerado bastante satisfatório, pois estava 
sendo a primeira vez que o déficit, enquanto proporção do PIB, registrava queda em cinco anos. Contudo, em 
2001, o déficit novamente aumentou (R$ 12,8 bilhões), representando 1,08% do PIB (MARQUES et al., 
2003, p. 116). 



130 
 

 

Se o Poder Judiciário não se auto-impuser um limite a seu poder de fiscalização da 

constitucionalidade das emendas constitucionais, limite esse calcado na tutela da 

democracia, nas condições de exercício e funcionamento da democracia, e por que não 

dizer, no exercício dos direitos fundamentais, cada intervenção sua será antidemocrática na 

medida em que estará colocando em risco o equilíbrio e a independência dos poderes. Da 

mesma forma, quando o Judiciário invalida ou dá nova interpretação a uma norma que 

alcança, modifica ou confronta princípio constitucional cujo objetivo era justamente dar 

novos contornos aos direitos consubstanciados por aquele princípio que será 

reconfigurado, estará favorecendo a cristalização de privilégios que foram inseridos no 

ordenamento jurídico por maiorias que refletiram o pensamento de gerações anteriores, que 

já não mais perduram nem as gerações, nem os desejos, nem mesmo, muitas vezes, os 

argumentos que lhes deram ensejo (BRANDÃO, 2009, p. 286). 

Assim, justificar-se-ia um ativismo judicial na fiscalização de emendas 

constitucionais não apenas a fortiori, mas também a priori, sempre que as condições de 

exercício da democracia estivessem em perigo206.  

Em contrapartida, analisemos três situações fáticas nas quais o Congresso foi 

impelido a propor e aprovar emendas constitucionais em razão de que o STF vinha 

decidindo sistematicamente contra a vontade do legislador: as emendas nos 19/98, 29/2000 

e 39/2002. Após a edição destas emendas, toda a jurisprudência anteriormente produzida 

deixou de ter validade, tendo em vista a edição de normas constitucionais que corrigiram 

as distorções declaradas pelo STF. 

Resumindo: no sistema brasileiro, há a possibilidade de revisão judicial de emendas 

constitucionais e é também possível a superação da jurisprudência constitucional pela via 

da edição de emendas constitucionais que, enfim, dêem nova diretriz e corrijam as 

distorções da norma constitucional, seja no mesmo sentido ou em sentido contrário à 

decisão tomada pelo STF em ADINs. 

O Judiciário passa a ser um veto point adicional, para qualquer matéria, não apenas 

matérias constitucionais, mas também para controvérsias sobre políticas públicas. O 

Judiciário será acionado sempre que uma norma seja violada ou sofra ameaça de violação, 

principalmente quando forem propostas reformas administrativas ou constitucionais que 

pretendam adotar modificações que alcancem o arranjo constitucional, já que sua função 

precípua é a defesa da Constituição.  

                                                 
206 Para alguns quando a segurança pública não funciona adequadamente as condições de exercício da 
democracia correm perigo. 



131 
 

 

Para Melo (2005, p. 847),  

Devido ao alto nível de constitucionalização das políticas públicas no Brasil, 
as reformas das relações federativas e das políticas sociais exigiram 
mudanças constitucionais importantes. Isso explica por que as reformas 
constitucionais se tornaram elementos vertebradores das transformações 
ocorridas. Este aspecto é pouco reconhecido na literatura: o federalismo 
representou o núcleo duro do movimento esforço de reforma da constituição 
desde sua promulgação. 

 

As condições nas quais as políticas públicas devem ser exercidas passaram a ficar 

sob a mira da fiscalização do Ministério Público após a Constituição de 1988. Caso 

determinada política pública seja exercida em desacordo com as normas constitucionais, o 

Ministério Público tem a faculdade de acionar o Poder Judiciário para torná-la efetiva. 

Para Maria Teresa Sadek,  
 

A nova ordem constitucional reforçou o papel do Judiciário na arena 
política, definindo-o como uma instância superior de resolução de conflitos 
entre o Legislativo e o Executivo, e destes poderes com os particulares que 
se julguem atingidos por decisões que firam direitos e garantias consagrados 
na Constituição. O protagonismo político do Judiciário está inscrito em suas 
atribuições e no modelo institucional. As atribuições não apenas foram 
aumentadas com a incorporação de um extenso catálogo de direitos e 
garantias individuais e coletivos como alargaram-se os temas sobre os quais 
o Judiciário, quando provocado, deve se pronunciar. (SADEK, 2004, p. 5). 
 

A tendência à expansão da presença do Poder Judiciário na arena pública é 

confirmada empiricamente pelo expressivo aumento no número de ações diretas de 

inconstitucionalidade207, considerado o indicador clássico do processo de judicialização da 

política, bem como no aumento da preocupação da literatura para com o tema208.  

A participação de partidos políticos, de governadores de estado e de confederações 

e entidades sindicais tem sido muito significativa, superando largamente o percentual de 

ações propostas pelo Procurador-Geral da República, o único agente, antes da vigência da 

Constituição de 1988, com legitimidade para propor este tipo de ação. 

Destaque-se, também, que são os partidos de oposição os principais proponentes. 

Segundo Vianna, de 1988 até 1998, 74% das ações diretas de inconstitucionalidade 

originárias de partidos políticos foram impetradas por agremiações partidárias de esquerda, 

contrárias ao governo.  

                                                 
207 Entre 1988 e 2004 foram impetradas 3.097 ações diretas de inconstitucionalidade. Fonte: Supremo 
Tribunal Federal. 
208 Ver TATE, C. Neal;  VALLINDER, Torbjörn. The Global Expansion of Judicial Power. New York, New 
York University Press, 1995. 
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A nova face do Judiciário demonstra uma tendência a adquirir uma dimensão 

política mais ampla. Esse novo papel institucional do Judiciário traz à arena decisória 

novos desafios à governabilidade. Em outros termos, a transformação do Judiciário em arena 

política fortalece as possibilidades de veto às decisões aprovadas pela maioria, tornando mais 

problemáticos os processos de tomada e de implementação de decisões (SADEK, 2004). 

Para Sadek,  

 
O arcabouço jurídico-legal provoca conseqüências na realidade, moldando 
instituições, definindo direitos e garantias individuais e coletivas, regulando 
as relações entre governados e governantes, incentivando ou inibindo 
comportamentos e impondo limites ao exercício do poder. Da mesma forma, 
o modelo institucional estabelece parâmetros que produzem efeitos 
concretos. (SADEK, 2004, p. 3). 

 
 

3.3 Quem resiste à reforma 

 

A polícia não é uma instituição detentora, por si só, de poderes robustos o suficiente 

para ser considerada um ator fundamental no processo político, ou para ser considerada um 

veto player. No entanto, seus integrantes, agindo coletivamente junto aos seus 

representantes políticos, têm demonstrado força desde a fase das discussões havidas na 

Assembléia Nacional Constituinte. 

Tânia Pinc (2008)209 mostra que grupos de interesse procuram exercer influência 

sobre a formulação de políticas públicas de segurança, e identificou dois grupos básicos de 

interesse que atuam sobre o tema. O primeiro é formado por grupos que não integram a 

esfera governamental, como grupos de defesa aos direitos humanos, que tentam influenciar 

o governo a mudar a estrutura organizacional das polícias. O objetivo dos integrantes do 

primeiro grupo contempla estender o benefício do resultado alcançado às pessoas não-

membros do grupo. 

O segundo grupo é formado por grupos que integram a esfera governamental, em 

especial integrantes das burocracias das polícias e do Exército, que buscam manter as 

funções, as estruturas e o arranjo institucional das organizações policiais nos moldes em 

que se encontram na atualidade210. 

                                                 
209 Pinc, Tânia. Política Pública de Segurança no Brasil: atuação e influência de grupos de interesse. 2008. 
Disponível em <http://www.geocities.com/politicausp/politicaspublicas/seguracapublica/. Acesso em 
10/jul/2009>. 
210 O Presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco (ADEPPE), Delegado Arlindo 
Teixeira de Oliveira afirma que, em relação à discussão sobre a reforma das instituições policiais no Brasil,só 
há dois grupos: “De um lado, um grande grupo de defensores de interesses corporativos, formados pelos 
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Neste caso, as instituições governamentais operam como grupo de interesse, com o 

objetivo de impedir a intervenção externa que pretende alterar a estrutura das polícias 

estaduais, ou seja, atuam para atender interesses das instituições e de seus membros.na 

formulação das políticas. 

No entanto, apesar de não se constituírem em veto players, as polícias civis e 

militares estaduais e as polícias federais possuem um razoável grau de convencimento 

perante boa parte dos parlamentares. As corporações policiais, os magistrados e 

promotores, os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, entre outros, são atores 

capazes de agir sobre os veto players impondo resistências a quaisquer propostas de 

reformas estruturais que afetem seus interesses corporativos (SAPORI, 2007)211. 

Veto players são atores, coletivos ou individuais, os quais detêm força suficiente 

para influenciar ou definir uma decisão política. Uma política é mais estável quando: a) o 

número de veto players é maior; b) as posições políticas dos veto players são antagônicas; 

c) sua coesão interna (no caso de atores coletivos) é menor (MELO, 2002). Veto players, 

na definição de Tsebelis (2002) são os partidos políticos, o presidente da República e as 

Casas do Congresso212. Em sistemas presidencialistas, federativos ou parlamentaristas de 

coalizão há múltiplos veto players. Num presidencialismo à brasileira, tais veto players são 

ainda mais numerosos (MELO, 2002). 

As polícias são organizações dotadas de alto grau de organização interna, hierarquia 

e valores comuns. Seu sentido de grupo lhes confere uma capacidade de lançar candidatos 

com potencial eleitoral suficiente para eleger alguns representantes à Câmara de 

Deputados213. Os diversos deputados que integram a representação política das polícias no 

Congresso brasileiro atuam em defesa de certos temas relativos à segurança pública, tais 

como a política criminal. Esses grupos de interesse têm, além disso, uma importância 

considerável em relação à ligação entre o legislativo e o executivo no que concerne a 

decisões quanto à política criminal que vem sendo adotada no país.  

                                                                                                                                                    
policiais das diversas esferas e,  do outro lado, um pequeno grupo de ingênuos”. Entrevista com o Delegado 
Arlindo Teixeira de Oliveira. Recife, 14 de julho de 2009. 
211 Segundo o deputado-constituinte Nilson Gibson, “A força do lobby das burocracias das polícias supera em 
muito a influência de lobbies poderosos como o do agronegócio, por exemplo”. Entrevista com o deputado-
constituinte Nilson Gibson (PMDB-PE). Recife, 02 de julho de 2009. 
212 TSEBELIS, George. Veto Players. How Political Institutions Work. New York: Russell Sage Foundation, 
1994. 
213 Dentre os dezoito deputados federais que fazem parte da Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado da Câmara dos Deputados como titulares, sete são policiais civis, sendo três deles 
delegados de polícia civil e três policiais de nível médio. Há ainda dois oficiais da polícia militar e um 
policial ferroviário federal. Fonte: Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da 
Câmara dos Deputados. 
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Nas discussões referentes a temas como a descriminalização de condutas, o 

aumento ou redução de penas, a forma de aplicação das normas penais, o regime jurídico e 

administrativo das corporações, as regras salariais e, porque não dizer, o arranjo 

institucional geral, essas corporações têm presença e peso nas discussões, chegando, em 

certos casos, a definir as políticas214. 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado é formada, em 

sua maioria, por políticos cujas profissões originais estão diretamente relacionadas ao tema 

da segurança pública, entre eles delegados e agentes das polícias civis, oficiais e praças das 

polícias militares, peritos e médicos-legistas, promotores de justiça e policiais federais.   

 
Tabela 3.3 – Membros da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 

Presidente: Alexandre Silveira (PPS/MG) 
1º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS/PE) 
2º Vice-Presidente: Laerte Bessa (PMDB/DF) 
3º Vice-Presidente: William Woo (PSDB/SP) 
TITULARES SUPLENTES 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
Antonio Carlos Biscaia PT/RJ * Elizeu Aguiar PTB/PI - vaga do PV 
Arnaldo Faria de Sá PTB/SP  Hugo Leal PSC/RJ  
Domingos Dutra PT/MA  Iriny Lopes PT/ES  
Fernando Marroni PT/RS  Janete Rocha Pietá PT/SP  
Fernando Melo PT/AC  José Genoíno PT/SP)  
Laerte Bessa PMDB/DF ** Lincoln Portela PR/MG  
Neilton Mulim PR/RJ  Marcelo Itagiba PMDB/RJ  ** 
(Deputado do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a vaga) Marcelo Melo PMDB/GO  
(Deputado do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) Mauro Lopes PMDB/MG  
(Deputado do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a vaga) Paes de Lira PTC/SP *** 

PSDB/DEM/PPS 
Alexandre Silveira PPS/MG ** Carlos Sampaio PSDB/SP (Gab. 207-IV)  
Bispo Gê Tenuta DEM/SP  Guilherme Campos DEM/SP (Gab. 367-III)  
João Campos PSDB/GO** Pinto Itamaraty 
Major Fábio DEM/PB *** Rogerio Lisboa DEM/RJ (Gab. 371-III)  
Marina Magessi PPS/RJ **  
Raul Jungmann PPS/PE - vaga do PV  
William Woo PSDB/SP **  

PSB/PDT/PCdoB/PMN 
Capitão Assumção PSB/ES *** Glauber Braga PSB/RJ (Gab. 232-IV)  

                                                 
214 O deputado Maurício Rands (PT-PE) foi convidado pela organização não-governamental Juízes para a 
Democracia para apresentar um projeto de lei elaborado em conjunto com outras entidades, cujo objeto era a 
criação do juizado de instrução no sistema jurídico-penal brasileiro. Apesar de destinado apenas ao 
julgamento de crimes de menor potencial ofensivo, o projeto foi rejeitado. Segundo o deputado, “As 
demandas corporativas ditam a dinâmica das votações na Comissão de Constituição e Justiça e isso é 
refletido no Plenário”. Entrevista com o Deputado Maurício Rands. Recife, 11 de junho de 2009. 
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Enio Bacci PDT/RS - vaga do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

Gonzaga Patriota PSB/PE - vaga do PSDB/DEM/PPS 
**** 

Francisco Tenorio PMN/AL ** Paulo Rubem Santiago PDT/PE   
Perpétua Almeida PCdoB/AC - vaga do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

Pompeo de Mattos PDT/RS - vaga do 
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 

PV 

(Deputado do PSDB/DEM/PPS ocupa a vaga) (Deputado do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/ 
PTdoB ocupa a vaga) 

Fonte: Câmara dos Deputados 
*Promotor de Justiça 
**Policial Civil 
***Policial Militar 
****Policial Ferroviário Federal 
 
 A Comissão é composta por seis policiais civis (um terço do total) e dois são 

oficiais da polícia militar. A participação de policiais na Comissão de Segurança Pública 

chega a 44,44% dos membros titulares.  

Dessa forma, políticos-policiais tornam-se atores importantes na relação de 

accountability vertical Executivo-sociedade no que se refere a uma prestação do serviço 

público e no gerenciamento da política pública215.  

O’Donnell chama o controle entre agências de mesmo nível hierárquico de 

“accountability horizontal”. Para Shugart, Crisp e Moreno uma relação entre agentes de 

mesmo nível hierárquico é uma relação de troca, por meio de compartilhamento de poder. 

Os autores afirmam que o termo é complexo, resistente a uma definição parcimoniosa ou a 

uma operacionalização sistemática. Para eles, o termo cunhado por O’Donnell é um 

oxímoro, pois a accountability só poderia se dar se houvesse algum grau de hierarquia que 

permitisse a imputação de responsabilidades e estabelecimento de recompensas e 

penalidades às agências. As relações principal-agente são intrinsecamente verticais, 

produzindo uma delegação do principal ao agente que pode ser renovada ou revogada. 

Assim, a relação entre agentes de mesmo nível hierárquico é uma relação de troca, por 

meio do compartilhamento de poder.216. 

                                                 
215 A indecisão e a influência dos grupos de interesse (falha de accountability) reduzem as políticas públicas 
a uma alocação voltada para interesses privados (clientelismo) e uma busca desenfreada por maximização de 
ganhos (rent-seeking). COX, G. W. & McCUBBINS, M. D., Political Structure and Economy Policy: The 
institutional Determinants of Policy Outcomes. University of California, San Diego. February, 1997. 
216 Essa opinião é minoritária na literatura pois, como afirmam Crisp e Moreno (2003), não há accountability 
se não houver uma relação de hierarquia entre principal e agente. Para eles, qualquer relação entre 
instituições ou entre instituições e agentes que não for vertical não é relação de acountability. Quando não há 
hierarquia, os autores consideram tais tipos de relações trocas horizontais. Ver MORENO, E.; CRISP, B.; 
SHUGART, M. D. "The accountability deficit in Latin America", in S. Mainwaring e W. Christopher (eds.), 
Democratic accountability in Latin America. Oxford/Nova York, Oxford University Press, 2003. 



136 
 

 

Cox e McCubbins (1997, 2001) afirmam que a estrutura dos relacionamentos 

principal-agente determina a forma com que se vão construir as políticas públicas217. 

Ainda segundo esses autores, quanto maior o número efetivo de atores com capacidade de 

veto, mais orientada para interesses privados será a política. De forma inversa, quanto 

menor o número efetivo de atores com capacidade de veto, tanto maiores serão as chances 

de as políticas assumirem a forma de bens públicos (COX; MCCUBBINS, 2001:29). 

Segundo Melo (2002) organizações de trabalhadores e empresários têm sido 

apontados como geradores de importantes constrangimentos institucionais sobre a 

produção de decisões. Estudos sobre o corporativismo têm apontado o impacto dessas 

organizações sobre a produção de políticas.  

A perspectiva da escolha racional fornece visões interessantes sobre a ligação entre 

a existência de mecanismos efetivos de accountability dos detentores do poder (atores) e a 

construção do Estado de Direito (Rule of Law) – ou do Império da Lei. Isso porque é 

crucial que os atores detentores de poder aceitem a subordinação a uma ordem 

constitucional que expresse uma visão (colocar um adjetivo) sobre as normas (regras) da 

interação entre a política e o estado-sociedade. 

A aceitação dos limites da ação depende das condições pelas quais são impostos 

tais limites. Isso se dá porque, no Brasil, historicamente, o estado de direito é mais a 

exceção do que a regra.  

O estado de direito emerge quando grupos poderosos e atores detentores do poder 

decisório chegam à decisão estratégica de que apoiar tal arranjo institucional é a decisão 

mais adequada para atingir a maximização de resultados e que, por outro lado, a não 

adoção o estado de direito é a opção mais custosa.218 

 A não adoção do estado de direito em sua plenitude não é uma decisão impensada. 

Ao contrário, é fruto de análise permanente. Até mesmo nos países mais desenvolvidos 

certas características ideais relativas ao desenvolvimento do pleno estado democrático de 

direito estão permanentemente sob questionamento. 

                                                 
217 Para Cox e McCubbins um desenho institucional que possui capacidade de implementar políticas públicas 
só pode ser construído se os governos são decisivos, se tais governos têm a capacidade de implementar as 
decisões que tomarem e se tais governos são responsivos apenas a amplos interesses públicos. COX, G. W. & 
McCUBBINS, M. D., "The institutional determinants of economic policy outcomes". In: HAGGARD, S.; 
MCCUBBINS, M. D. (eds.), Presidents, parliaments, and policy, Nova York/Londres, Cambridge University 
Press, 2001. 
218 Para uma discussão interessante sobre como diversos autores analisam a construção do estado de direito 
ver MARAVALL, Jose Maria; PRZEWORSKI, Adam (Orgs). Introduction. Democracy and the rule of 
Law. Nova York: Cambridge University Press, 2003, pp. 19-63. 
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A aplicação e adoção de regras gerais que acompanham a adoção do estado de 

direito são fatores capazes de reduzir instabilidades e i  ncertezas, talvez não tanto nas 

relações interinstitucionais mas, sem dúvida, nas relações entre policia e sociedade, ou, em 

outras palavras, entre o “braço armado do estado” e a sociedade.  

A promoção da igualdade, (ou melhor, da uniformidade de decisões), frente à 

aplicação da lei reduz a imunidade de certos atores quando colocados face à potencialidade 

da aplicação da lei de forma equânime, resultando em mais legitimidade. 

Dentro da tradição weberiana da teoria social, a expansão do estado moderno e a 

crescente complexidade do governo implicam em verificarmos que o estado intervém em 

amplas esferas da atividade econômica e social, produzindo áreas de potencial conflito nas 

quais o estado é compelido a intervir para resolver (CAPPELLETTI, 1989; 

GARGARELLA, 2003). 

A manutenção do modelo constitucional de polícia tal como está colocada, hoje, na 

constituição, seria uma escolha subótima do ponto de vista institucional? Do ponto de vista 

dos grupos interessados, é a melhor escolha. O que permite sua permanência não é 

exclusivamente a força dos grupos de interesse, dado que inúmeros grupos desse tipo 

foram derrotados nas diversas reformas realizadas nos últimos 20 anos. 

As instituições brasileiras sofrem, ainda hoje, dos reflexos da transição democrática 

(MARENCO 2007; PINHEIRO, 2008; MAÏTRE; CARBALLO BLANCO, 2008). Para 

Marenco (2007), as escolhas institucionais do período e as opções estratégicas 

defrontaram-se com constrangimentos do tipo path-dependent, enfrentando elevados 

custos de reversão frente a escolhas. As condições iniciais e a seqüência de eventos 

geraram uma espécie de inércia estrutural. Por fim, veto players, regras institucionais e 

duração temporal se constituem em variáveis independentes que atuam sobre instituições e 

processos inaugurados após a redemocratização. 

 A conclusão é que a permanência de escolhas subótimas, mesmo após a 

consolidação democrática se deve a problemas como o mecanismo de formação das 

coalizões anti-autoritárias, a extensa seqüência temporal, bem como à manutenção das 

regras pré-88, que vigoraram até as eleições de 1989. 

 A reforma constitucional da política de segurança pública, por exemplo, pode ser 

vista como uma subespécie da reforma constitucional das políticas públicas em geral. Para 

Rezende (2004), as reformas administrativas podem ter vários significados e são 

concebidas como políticas públicas voltadas para retomar a performance do aparelho do 

Estado. Assim, ele identificou que as reformas administrativas sofrem várias interrupções e 
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descontinuidades retratando um quadro político-administrativo de sucessivas reformas. A 

esse fenômeno ele chamou de falha seqüencial.  

Para as atividades exclusivas de Estado, que detêm o poder de polícia, ou seja o 

poder de legislar e tributar sobre a sociedade, executadas por órgãos de fiscalização, 

regulamentação, encarregados de transferências, polícia e forças armadas, o governo 

propôs a criação de agências executivas e a adoção de contratos de gestão, negociados com 

o Ministério correspondente. 

 Assim, Rezende concluiu que as reformas administrativas no nível 

infraconstitucional tendem a falhar porque projetam objetivos extremamente ambiciosos 

em padrões de comportamento e em linhas de ação que estão há muito tempo 

institucionalizadas. 

 Mudanças no setor público são sempre complexas e, se ocorrerem, demandarão 

mais tempo do que o que seria razoável e, ainda, dependerão de amplo consenso e 

compromisso no longo prazo (REZENDE, 2004) 

Em contextos democráticos a política no mundo real se comporta, se organiza e 

funciona no curto prazo, e as reformas, para serem bem sucedidas, não podem sofrer 

solução de continuidade. Assim, tais reformas só poderiam ter sucesso em ambientes onde 

forem estabelecidos compromissos de longo prazo. Além disso, as políticas, em geral, não 

transitam entre governos, enquanto que os compromissos de longo prazo têm horizontes 

bem curtos se comparados aos ciclos governamentais. 

As reformas são sempre alvo de intensa resistência. Os atores têm dúvidas em 

relação aos benefícios que se podem obter, ou seja, se os benefícios resultantes da mudança 

necessária para elevar a performance são maiores ou menores do aqueles que são obtidos 

na hipótese de manutenção do status quo. Esse choque de interesses levaria à falha 

seqüencial. 

Kaufman (1995)219 diz que a resistência dos atores no interior das burocracias tem 

origem em 3 causas: 

a) os benefícios da manutenção do status quo; 

b) oposição calculada à mudança; 

c) incapacidade técnica, material ou financeira de promover as mudanças. 

                                                 
219 KAUFMAN, Herbert. The Limits of Organizational Change. New Brunswick, NJ: Transactions 
Publishers, 1995. Citado por  Rezende (2004), Op. cit. 
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Haverá conflitos entre os interesses organizados daqueles que se beneficiam da 

reduzida performance de uma organização e os daqueles que se beneficiariam da melhora 

da performance. 

Rezende (2004) produziu extensa survey da literatura sobre as dificuldades que os 

governos encontram quando se deparam com a necessidade de adotar reformas 

administrativas complexas. O quadro abaixo resume as explicações encontradas por 

Rezende na literatura acerca do tema e nos permite ter uma visão geral sobre as várias 

teorias que procuram explicar as razões que podem levar uma reforma a fracassar. 

Tabela 3.4 – Efeitos não-intencionais das reformas 
1 Light (1997) uma política de reformas gera uma demanda por novas reformas, 

estabelecendo um ciclo permanente de reformas. 
2 Coe (1997) um conflito estrutural causado por pressões externas ao processo 

relativos a objetivos excludentes entre si causa o afastamento dos 
objetivos. 

3 March e Olsen (1983) incertezas e multiplicidade de objetivos contraditórios causam 
problemas de cooperação entre atores estratégicos. 

4 Kaufman (1995), Peters e 
Savoie (1996), Minogue et 
alli (1998) 

a tensão entre descentralização e coordenação aumentam os riscos 
de falha seqüencial, o conjunto funcionando como uma mola e um 
amortecedor. 

5 Seidman (1998) conflitos de poder entre os atores estratégicos. 
6 Desveaux (1994) incertezas e ambigüidades das políticas de reforma. 
7 Pressman e Wildavsky 

(1984) 
problemas de ação coletiva. Mesmo quando não há conflito de 
interesses entre agências, o engajamento e a cooperação são 
problemáticos. 

8 (Rezende, 1994) dilema do controle: as agências controladoras tendem a perceber 
como perda de controle a descentralização da autoridade e acabam 
abandonando a busca pela elevação da performance (objetivo mais 
difícil), e focando na manutenção do controle centralizado, ao invés 
de investir em alterações nos mecanismos de controle. 

Fonte: Rezende, 2004. 
 

Se fizermos uma relação entre as explicações acerca das resistências às reformas 

administrativas com a reforma do modelo policial, veremos que algumas das explicações 

podem ser tomadas como genéricas, ou seja, é perfeitamente factível adaptar as diversas 

teorias explicativas acerca das reformas nas áreas das políticas fiscal e administrativa para 

o nível das reformas das políticas públicas inseridas na  Constituição.  

Em relação à reforma da política pública de segurança, especificamente em relação 

à reforma constitucional do modelo de polícia, alguns dos modelos explicativos podem se 

adequar perfeitamente, inclusive porque as reformas constitucionais do modelo de polícia 

precisarão ser complementadas com reformas administrativas suplementares.  

Tais reformas suplementares se constituem em um problema tão complexo quanto a 

própria reforma constitucional, pois envolverão modificações no funcionamento de alguns 

aspectos do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Sistema Penitenciário nacionais. 
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Esse quadro fornece um panorama sombrio em relação à reforma administrativa 

que precisaria ser feita após a mudança institucional central (constitucional), pois revela a 

extensão e a profundidade da mudança. Essa talvez seja um dos maiores obstáculos a 

serem transpostos pela reforma institucional do modelo de polícias no Brasil e certamente 

constitui um dos maiores incentivos contrários à reforma. 

De acordo com Rezende (2004), a reação à mudança institucional tem como 

premissas 5 pontos fundamentais. Os atores enfrentam:  

1. incerteza quanto à futura formatação institucional; 

2. a percepção clara de perdas e percepção nebulosa de ganhos; 

3. ameaça de cortes orçamentários e perda de controle sobre os gastos; 

4. perda do controle e proteção existente no modelo tradicional, desassociado da busca por 

resultados; 

5. conflito entre culturas: a força da cultura burocrática vê a cultura da gestão por 

resultados como antagônica à cultura de controle. 

Para realizar as reformas seria preciso: 

a) prestar atenção às diversidades institucionais: ONE SIZE DOES NOT FIT ALL!; 

b) evitar a percepção das perdas de poder, orçamentárias e de controle. As agências 

que vão perder poder devem ser de alguma forma recompensadas; 

c) evitar a tensão estrutural existente entre mudança institucional e ajuste fiscal; 

d) oferecer estímulos aos atores estratégicos. 

 

O problema é que o arranjo institucional atual dá aos atores envolvidos a certeza de 

manutenção do controle sobre a política pública, de ganhos diretos e indiretos e da 

participação desses atores na direção das organizações. Um arranjo diferenciado não 

aponta, a fortiori, ganhos superiores aos atuais, por mais insignificantes que possam 

parecer. 

Por outro lado, qualquer que seja o arranjo institucional futuro, enfrentará dificuldades 

de diversas naturezas, necessitará de ajustes de curto, médio e de longo prazos  e, ao 

mesmo tempo, não oferece qualquer certeza de que, efetivamente, trará os resultados 

esperados. 
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3.3 Como se relacionam os que resistem e os veto players 

 

Tsebelis (1995), ao analisar os diferentes sistemas políticos de acordo com a sua 

capacidade de produzir mudanças nas políticas, parte do conceito de veto players para 

identificar quais os sistemas políticos possuem maior capacidade de promover mudanças 

no status quo. Os veto players, segundo o autor, são atores individuais e coletivos cujo 

acordo é requerido para a mudança do status quo. Eles podem ser institucionais (a 

Presidência, o Legislativo) e partidários (principalmente no parlamentarismo). Tsebelis 

(1994) chega à conclusão de que quanto maior for o número de veto players no sistema 

político, menor será a capacidade deste mesmo sistema de produzir mudanças no status 

quo, uma vez que será necessário o consentimento de muitos atores para a tomada de 

decisões. Essa multiplicidade de atores pode produzir problemas de coordenação e, ao 

final, levar à instabilidade do sistema político. 

Para Giannetti (2007), uma das estratégias desenvolvidas pelos adeptos da teoria da 

“escolha pública” tenta explicar o hiato entre o que se pretende e o que se consegue 

realizar em determinada sociedade como resultado de um “conflito de interesses” existente 

no processo decisório democrático, ou melhor, do predomínio de interesses particulares na 

definição de políticas públicas (GIANNETTI, 2007, p. 23)220. 

A teoria da escolha pública tem como ponto de partida a noção de que os ocupantes 

de cargos públicos não são agentes desinteressados nem que maximizam, sempre, a 

racionalidade individual. 

Para minimizar as imperfeições da ação dos agentes públicos, Buchanan (apud 

GIANNETTI, 2007) defende a adoção de restrições constitucionais aos agentes públicos 

para limitar o alcance das ações desses mesmos agentes: 

 
Tentativas devem ser feitas no sentido de modificar as instituições 
(legais, políticas, sociais, econômicas) como objetivo de torná-las mais 
compatíveis com as limitações morais do homem. (BUCHANAN, apud 
GIANNETTI, 2007, p. 220). 
 

Uma das conseqüências que aparentemente afloram da nossa investigação é a de que 

o problema do modelo de polícia adotado no Brasil talvez não esteja fundado apenas em 

                                                 
220 Ver DOWNS, Anthony. An Economic Theory of Democracy. Nova Iorque, Harper & Row, 1957. Para 
uma crítica à teoria da escolha pública a partir do pensamento keynesiano, ver BUCHANAN, J. M.; 
BURTON, John; WAGNER, R. E. – The Consequences of Mr. Keynes. Londres, Institute of Economic 
Affairs, 1978. 
. 
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questões relativas à ética e à conduta dos indivíduos, já que tentar obter benefícios quando 

um ordenamento está colocado e, além disso, é benéfico ao indivíduo e ao grupo, se 

constitui um comportamento humano mais que compreensível. Em outras palavras, 

estejamos frente a uma “falha sistêmica” ou a um “conflito de interesses”, o que exsurge é 

que o problema não está na ética e na conduta individual, nem em problemas de gestão das 

políticas públicas (quaisquer que sejam elas), mas sim no sistema como um todo, 

permeado de suas instituições impessoais e informais. “Na prática, esta visão penalista-

militarista da segurança pública consolidou-se entre nós. É com este modelo duplamente 

enviesado na cabeça que os policiais (e o poder político também) operam”. (SILVA, 2001). 

Os indivíduos sempre reagirão às restrições e oportunidades com que se deparam 

no dia-a-dia de forma auto-interessada, racionalizada, previsível e dificilmente mutável 

(GIANNETTI, 2007, p. 23). 

 A existência de uma tensão ou conflito de interesses entre a vontade pública e 

interesses privados já é notória na literatura. Os homens agem em busca de seu próprio 

interesse (HAYEK, 1949; ARROW, 1951; ELSTER, 1989 apud GIANNETTI, 2007). 

A maximização de interesses privados é declarada por Macaulay (1978) nos 

seguintes termos: 

Men always act from self-interest. This truism the Utilitarians proclaim with 
as much pride as if it were new, and as much zeal as if it were important. But 
in fact, when explained, it means only that men, if they can, will do as they 
choose. When we see the actions of a man, we know with certainty what he 
thinks his interest to be. In fact, this principle is just as recondite, and just as 
important, as the great truth, that whatever is, is. (...) it is (...) idle to attribute 
any importance to a proposition, which, when interpreted, means only that a 
man had rather do what he had rather do (MACAULAY, 1978, p. 124-125). 

 

Em busca da realização de seus interesses, os homens que não detêm poder 

decisório pressionam os atores com poder de decisão a fazer concessões acerca das regras 

do arranjo político ou institucional em situações nas quais é necessário resolver crises. Na 

medida em que essas concessões são iniciadas, elas contribuem para reforçar o surgimento 

de mudanças sistêmicas nos padrões de accountability (ao menos no nível “horizontal”)221. 

No caso das polícias brasileiras, a aceitação de regras autorrestritivas só poderia ocorrer se, 

                                                 
221 Para um conceito de accountability horizontal, ver O’Donnell, Guillermo. Op. Cit. Para uma crítica à 
existência de accountability horizontal, ver Shugart, Matthew S.; Carey, John M. Presidents and Assemblies: 
constitutional design and electoral dynamics. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 
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em contrapartida, fossem concedidos ganhos políticos de curto prazo, com conseqüências 

políticas de longo prazo222.  

Os representantes políticos recebem comitivas formadas por policiais todas as vezes 

que propostas de seu interesse são colocadas em pauta. Na maior parte das vezes, para 

pressionar no sentido de impedir que decisões sejam tomadas em seu desfavor. A estratégia 

mais freqüente é incentivar a não-decisão223.   

 

3.5 Análise dos dados empíricos 

 

 A análise de dados restringiu-se ao método quantitativo. A coleta de dados foi 

realizada por meio de entrevistas pessoais, presenciais, com vinte parlamentares da atual 

legislatura, complementada com cinco das respostas ao questionário feitas por meio 

eletrônico (e-mail). Para a compreensão da não inclusão de modificações no modelo de 

polícia durante a ANC, foram realizadas entrevistas com ex-deputados federais que 

participaram da Assembléia Nacional Constituinte. O objetivo era compreender os motivos 

da inclusão do modelo de polícia criado em 1967 na Constituição de 1988 e não um outro 

modelo qualquer. Nessa etapa foram entrevistadas cinco personalidades que estiveram 

presentes ao momento político da ANC224. Tais entrevistas realizadas com ex-

parlamentares não foram computadas para a criação o gráfico de tendência de voto, em 

tese.  

 A segunda série de entrevistas reuniu as opiniões de vinte e cinco deputados da 

atual legislatura225 sobre como o parlamentar votaria em tese, por meio da aplicação de um 

                                                 
222 Nas entrevistas realizadas com os deputados federais da atual legislatura, todos foram unânimes em 
afirmar que a implementação de reformas no modelo de policia de forma consensual, no Brasil,  só podem 
ser fruto de extenuantes negociações, com concessões de lado a lado.  
223 Comissão retira proposta para unificar polícias. Por pressão das polícias Civil e Militar, a CCJ (Comissão 
de Constituição e Justiça) do Senado retirou ontem de pauta a proposta de emenda constitucional que 
permitiria aos governadores unificá-las. Para seus defensores, como Tasso Jereissati (PSDB-CE), autor da 
medida, ela melhoraria o combate à violência. A proposta retira da Constituição a organização das polícias, 
dando autonomia aos Estados para unificá-las e criar forças. "Está havendo pressão das polícias, alguns estão 
chegando ao limite da intimidação pessoal e muitos senadores se impressionam com isso", afirmou 
Demóstenes Torres (PFL-GO). Ex-diretor da Polícia Federal, Romeu Tuma (PFL-SP) apresentou relatório 
contrário à matéria. "Nada garante que essa medida vá contribuir para a diminuição da criminalidade, 
podendo, ao revés, gerar conflitos de atribuições internos no órgão agrupador dessas atividades", disse no 
parecer. Folha de São Paulo. São Paulo, quinta-feira, 22 de março de 2007. 
224 Ver Lista de Entrevistados. 
225 A maior parte dos deputados entrevistados fazem parte da bancada do estado de Pernambuco, pela 
dificuldade de contactar deputados em Brasília, bem como porque poucos deputados de outros estados 
responderam aos questionários encaminhados por meio eletrônico. Em visita realizada ao Congresso 
Nacional, foi possível entrevistar pessoalmente apenas quatro parlamentares de outros estados da federação. 
Nota do Autor. 
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questionário no qual o parlamentar se via frente à hipótese de optar pelo voto sim, não ou 

abstenção em PECs cujo teor fosse: a) a unificação das polícias; b) desconstitucionalização 

tema com remessa para a legislação ordinária; c) flexibilização constitucional do tema com 

permissão para que os estados possam organizar livremente suas polícias; d) 

desmilitarização das polícias militares; e) criação das polícias municipais ou transformação 

das guardas em policias municipais. 

 Em aditamento ao questionário, foram feitas duas perguntas às quais o entrevistado 

poderia responder objetiva ou subjetivamente, dependendo apenas de sua livre vontade: 

1) Se o Executivo, na atualidade, apresentar uma PEC que modifica substancialmente 

o atual modelo de polícias previsto no art. 144 da Constituição, com seu poder de 

agenda, mesmo frente aos interesses corporativos, ela passa? Haverá dificuldade?  

2) Quem reagiria mais e mais organizadamente? 

a) burocracias das polícias; b) governadores; c) parlamentares; d) representantes da 

segurança privada; e) outros interessados no tema, como OAB, juízes, Ministério 

Público. 

 

Os comentários feitos por cada um dos entrevistados foram anotados e transcritos, e 

algumas de suas observações constam das notas de rodapé ao longo do corpo deste 

trabalho.  

Foram, também, analisadas as diversas PECs referentes ao tema da segurança 

pública. Todas as PECs referentes a alterações no art. 144 da Constituição Federal 

apresentadas sobre o tema foram agrupadas por assunto, identificando-se aquelas que 

constam como em tramitação e aquelas que foram apensadas 

Dentre todas as PECs apresentadas desde 1988 (2445 no total) apenas 121 foram 

referentes à modificação do art. 144 da Constituição. Destas, apenas 63 continuam 

tramitando. As demais foram arquivadas. Três delas foram transformadas em normas 

constitucionais. 

O gráfico abaixo a relação entre todas as PECs apresentadas pelo Executivo e pelo 

Legislativo desde o ano de 1988. Observe-se que apenas 7% de todas as PECs 

apresentadas desde o ano de 1988 tratam do tema da segurança pública. O índice de  sete 

por cento comprova que o tema não está na linha de frente dos temas discutidos pelo 

parlamento. 
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Os temas mais recorrentes tratam de demandas corporativas, como distribuição de 

recursos para as polícias equiparação de salários com outras categorias e benefícios 

corporativos. 

 

Gráfico 3.1 – PECs apresentadas desde 1988 

 
Fonte: Câmara dos Deputados 

 
Em relação às PECs relativas à segurança pública, foram transformadas em norma 

constitucional a PEC 388/1996, que transforma os policiais militares em militares dos 

estados, a PEC 224/2004, que trata dos servidores públicos em geral e estabelece o regime 

especial de aposentadoria para os servidores públicos policiais, além da PEC 534/2002, a 

qual permitiu aos municípios criar guardas municipais, por meio do § 8º do art. 144.  

As PECs que interessam e mobilizam as burocracias das polícias e das guardas 

municipais são acompanhadas diariamente pelos interessados e, quando são convocadas 

reuniões da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, são 

formadas caravanas para influenciar os parlamentares. 

A PEC 549/2006, dispõe sobre o reconhecimento dos delegados de polícia como 

integrantes das carreiras jurídicas. Segundo o relator, as maiores resistências vêm dos 

governadores dos estados da federação, devido ao impacto que iria causar na folha de 

pagamento dos policiais civis ao migrarem para área jurídica, onde os salários são, em 

geral, mais altos. 

A PEC nº 300/2008 estabelece que a remuneração dos Policiais Militares dos 

estados não poderá ser inferior à da Polícia Militar do Distrito Federal, aplicando-se 

também aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar e aos inativos. 
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A PEC nº 151/95, que tem apensadas a ela as PECs 156/95, 514/97, 613/98 e 

181/03, prevê a desvinculação da Polícia Militar do Exército Brasileiro; a criação do 

Juizado de Instrução, que representaria uma inovação no sistema jurídico brasileiro; e a 

unificação de três atividades das polícias civil e militar: comando, formação e banco de 

dados226.  

A PEC nº 21/2005, proposta no Senado por Tasso Jereissati, pretende unificar as 

polícias federal, rodoviária federal e ferroviária federal, desconstitucionalizar as polícias 

dos estados federados, dando-lhes a competência para organizar livremente as suas 

polícias, podendo optar pela unificação ou por manter a estrutura atual de duas polícias 

(civil e militar), ou mesmo, se assim achar mais conveniente, criar mais estruturas 

policiais.  

A justificativa principal do projeto é a renovação do pacto federativo nessa área, 

dadas a extensão continental do território do País e as múltiplas diferenças e realidades 

regionais. Apesar de se atribuir aos Estados autonomia para organizar sua polícia, de 

acordo com a realidade estadual, teriam de observar, todavia, algumas condições: o ciclo 

completo da atividade policial (funções judiciária-investigativa e ostensiva-preventiva) e a 

formação única dos policiais. Essa mesma PEC 21/2005 traz em seu texto a vedação da a 

atividade política aos delegados e dá autonomia aos órgãos de criminalística e medicina 

legal, bem como vincula  os corpos de bombeiros estaduais não mais à segurança pública, 

mas à defesa civil. As guardas municipais passariam a realizar, complementarmente, ações 

de polícia ostensiva e preventiva, assim como de defesa civil. Essa é uma das PECS que 

mais profundamente modifica o modelo de segurança pública em sua integralidade. 

A municipalização da polícia, seja criando polícias municipais, seja transformando 

as guardas municipais em polícias municipais ou, ainda, atribuindo poderes e atribuições 

de polícias às atuais guardas municipais é o assunto mais recorrente nas PECs atualmente 

em tramitação. Nada mais do que 31% delas tratam sobre esse assunto. 

Uma constatação enigmática observada nas entrevistas é que os parlamentares 

optariam, em tese, por unificar as polícias civil e militar. No entanto, não apenas a estética 

militar, mas o caráter militar da polícia é preferível a uma única polícia de caráter civil. 

                                                 
226 Para o deputado Alberto Fraga, a integração é inevitável, mas deve ser feita com cautela. "Com essas três 
unificações, estamos preparando essas duas instituições, de quase 200 anos de existência, para uma 
integração futura. Seria uma regra de transição para evitar a unificação irresponsável que alguns defendem 
e querem fazer". Fonte: Agência Câmara, 10 de outubro de 2001. Disponível em <http:www.acam.com.br>. 
Acesso em 15 de julho de 2008. 
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Entre 1988 e 2009 foram apresentadas em torno de 128 PECs cujo objeto é, 

especificamente, a alteração de alguns aspectos do art. 144 da Constituição. Depois de 

arquivadas algumas delas, o resultado é a permanência de 63 PECs. Pode-se verificar, 

comparando os Gráficos 3.2 e 3.3 que algumas propostas perderam e outras ganharam 

defensores, pela variação apresentada em torno dos percentuais de aprovação.  

O quadro abaixo mostra todas as PECs voltadas a modificar o art. 144 da 

Constituição Federal apresentadas desde 1995227. 

 
 

Gráfico 3.2 – PECs relativas a segurança pública desde 1995 

 
Fonte: Câmara dos Deputados 

 

Agregamos as PECs por categorias. As PECs foram agrupadas em 12 categorias, 

que vão desde a reforma completa do modelo até a municipalização das polícias, passando 

por assuntos que classifiquei como a conquista de benefícios corporativos, novas regras de 

remuneração e destinação de recursos para os organismos policiais. 

É possível observar duas tendências principais das PECs analisadas. A primeira 

delas é a preocupação dos parlamentares em incluir ou ampliar as prerrogativas das 

guardas municipais na política pública de segurança. A segunda é aumentar benefícios e 

prerrogativas aos atuais integrantes das organizações. 

Algumas dessas categorias poderiam até mesmo ser agrupadas, mas optei por 

manter a classificação mais ampla nesse primeiro momento, tendo em vista que o universo 

                                                 
227 Foram contabilizadas 128 PECs, as quais alteram aspectos significativos do modelo de segurança pública 
brasileiro, sem excluir as que já foram transformadas em normas constitucionais. Nota do Autor. 
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analisado passou por alterações após o apensamento das PECs “secundárias” às PECs 

“principais”228. 

 Diversas dessas 128 PECs originalmente apresentadas foram arquivadas e três delas 

foram transformadas em normas constitucionais. Além disso, uma PEC que trata de 

determinado ponto específico pode entrar na “órbita” de uma ou mais PECs já em 

tramitação ou, por outro lado, uma nova PEC que possua uma redação considerada pelos 

párlamentares mais ampliativa que PECs que tramitam há mais tempo, essa nova PEC 

passa a ser considerada “principal”. Assm, diversas PECs similares tramitam apensadas a 

uma PEC “principal”. 

 No quadro abaixo, analisamos apenas as 63 PECs ainda em tramitação, as quais já 

passaram pelas Comissões Especiais, ou estão prontas para entrar na pauta de votação do 

Plenário. 

  
 

Gráfico 3.3 – PECs da segurança pública em tramitação 

 
 Fonte: Câmara dos Deputados 

 

 As entrevistas com os parlamentares da atual legislatura foram feitas em Recife e 

em Brasília, visitando seus escritórios políticos ou seus gabinetes parlamentares, 

respectivamente. 

 Escolhemos cinco hipóteses de temas polêmicos para que os parlamentares 

definissem um voto em tese. Apesar de anotadas para futuras análises as ponderações 
                                                 
228 Foram definidas como “principais” as PECs cuja força de atração coloca sob sua dependência PECs mais 
antigas ou mais recentes que tratam do mesmo assunto e “secundárias” as PECs que tramitam apensadas. 
Nota do Autor. 



149 
 

 

acerca de incertezas relativas a determinados temas, como por exemplo, a opção por um 

voto favorável condicionado a determinadas regulamentações adicionais, essas 

observações não foram computadas229. Não foram levadas em consideração para o efeito 

da produção do gráfico. Outras hipóteses de reforma foram excluídas, não aleatoriamente, 

mas optamos por utilizar as hipóteses mais citadas na literatura sobre reforma policial, 

como variáveis de teste. 

 O resultado é o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 3.4 – Voto (em tese) de 25 parlamentares escolhidos aleatoriamente 

 
Fonte: Elaboração própria do Autor. 

 

 Foram colocadas cinco hipóteses de PECs que se dedicariam, em tese, a discutir a 

unificação das polícias, a desconstitucionalização do art. 144, a flexibilização do modelo 

de polícia para permitir a regulamentação livre pelos estados federados, a desmilitarização 

das polícias militares e a municipalização das polícias por meio da criação de polícias 

municipais ou pela transformação das guardas municipais em polícias.  

De início, não foi possível observar qualquer agregação de preferências em razão 

de opção partidária em torno desse ou daquele tema. Isso pode indicar que os partidos não 

possuem opiniões formadas sobre as hipóteses propostas. Em outras palavras, na ausência 

                                                 
229 A opção do autor foi adotar um corte em torno das cinco opiniões mais correntes na literatura sobre 
reformas do modelo de polícias, as quais, ao mesmo tempo, têm sido alvo de propostas de emendas 
constitucionais. Outros modelos têm simpatizantes, mas minoritários. As variações apontadas pelos 
parlamentares durante as entrevistas não foram consideradas na análise. Nota do Autor.  
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de discussões mais aprofundadas sobre o tema, as respostas são dispersas em relação à 

ideologia.  

 Uma segunda conclusão é que os parlamentares defendem duas hipóteses 

aparentemente contraditórias: são a favor da unificação das polícias, mas majoritariamente 

contrários à desmilitarização das polícias militares. 

 Uma terceira conclusão é que, apesar de 31% das PECs em tramitação tratarem da 

municipalização das polícias, essa tendência não se configurou no voto em tese. 

 

3.6 Para onde vão as Reformas? 

  

As propostas de reforma das polícias brasileiras são múltiplas e diversas em relação 

ao conteúdo e à forma de implementação. As Propostas de Emenda Constitucional que 

pretendem modificar o art. 144 da Constituição variam desde a unificação das polícias230, 

passando pela desconstitucionalização do tema, pela flexibilização (permitindo que cada 

estado possa organizar suas polícias, pela desconstitucionalização, acompanhada da 

normatização do SUSP, Sistema Único de segurança pública. 

Podemos sistematizar as diversas opiniões existentes em relação ao tema da 

reforma constitucional por meio do quadro a seguir: 

 

Tabela 3.5 – Quadro geral das propostas de reforma constitucional do modelo policial 
Proposta Forma de 

implantação 
Defesa Crítica 

Unificação das polícias 
civis e militares 

Medida geral e 
uniforme, aplicável 
em escala 
nacional 

Solucionaria a falta de 
comunicação entre as 
organizações 

Deficiências 
estruturais de ambas as 
polícias se fundiriam, 
potencializando-se 
mutuamente 

Unificação apenas 
em certos casos e sob 
determinadas condições 

Gradual e limitada a 
alguns estados 

Melhoraria a qualidade 
do serviço prestado á 
população 

Prejudicaria a 
uniformização da política 
nacional por parte da 
SENASP/MJ 

Adoção do ciclo 
completo de polícia 
para ambas as 
organizações 

Em nível nacional Reduziria problemas de 
coordenação entre as 
organizações 

Poderia criar novos 
problemas de 
coordenação 

Polícias de ciclo 
completo, estaduais, 
metropolitanas e/ou 
municipais 

Apenas em 
municípios cujas 
populações superem 
certo número 
previamente 

Prevenir o uso político 
em municípios pequenos 

Risco do uso político e 
arbitrariedade do critério 
definidor 

                                                 
230 A unificação das polícias civil e militar foi proposta, por exemplo, pelo deputado federal Hélio Bicudo 
(PEC 46/91), pela deputada federal Zulaiê Cobra (PEC 613/98), pela Comissão Mista Especial de Segurança 
Pública do Congresso Nacional (2002) pelo Senador Tasso Jereissati (PEC 21/2005) e pelo Fórum Nacional 
de Ouvidores de Polícia (2000). 
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definido 
Transformação das 
guardas municipais em 
polícias municipais, 
mantendo-se as polícias 
federais e extinguindo-
se as polícias estaduais  

Em todos os 
municípios ou em 
municípios cujas 
populações superem 
certo número 
previamente 
definido 

Redistribuição de 
recursos e de 
responsabilidades. 
Tendência nacional da 
municipalização das 
políticas públicas. 

Possibilidade de criação 
de milícias rurais 
comandadas pelos 
prefeitos de municípios 
menores ou distantes dos 
grandes centros. 

Concessão de poder de 
polícia ás guardas 
municipais 

Competências 
determinadas pelas 
leis municipais  

Atuação complementar 
às atribuições das 
polícias estaduais 

Problemas de 
coordenação e invasão de 
atribuições 

Polícias de ciclo 
completo, unificadas, 
mas com funções 
distintas e 
complementares 

Divisão de 
atribuições segundo 
a complexidade e o 
potencial ofensivo 
dos crimes. 

Reduziria problemas de 
coordenação entre as 
organizações 

Arbitrariedade do critério 
definidor e diminuição do 
status quo atual 

Mudanças pontuais em 
aspectos meramente 
organizacionais 

Em nível nacional  Atende à maior parte das 
reivindicações das 
corporações 

Não garante modificações 
estruturais a médio e 
longo prazos 

Flexibilização e 
desconstitucionalização 

Apenas nos estados 
que optem pela 
mudança 

Defesa da tradição e do 
prestígio popular de 
determinadas polícias. 

Defesa de sua capacidade 
de mobilizar interesses 
corporativistas. 

 Fonte: elaboração própria do autor 
 

Todas essas propostas de modificação do arranjo institucional das polícias 

brasileiras, desde as mais radicais às mais moderadas, até mesmo a defesa da preservação 

do status quo institucional atual, podem fazer com que as organizações passem a funcionar 

melhor ou pior do que vêm fazendo na atualidade, a depender de inúmeras variáveis 

especificas de cada estado: dinâmica da criminalidade, tradição e da cultura organizacional 

das polícias, graus de consenso ou dissenso, forma de implantação, bem como verificação 

da oportunidade e do momento político (MEDEIROS, 2004). 

Sob esse ponto de vista, a aparente paralisia em relação à adoção de uma reforma, 

qualquer que seja a direção que deva tomar, parece um contra-senso. Os estados estão 

condenados a restringir suas políticas de segurança, mesmo que superadas as variáveis 

locais, condenando-os a adotar soluções uniformes nacionalmente e desrespeitando 

diferenças, especificidades regionais, peculiaridades sociais, dinâmicas criminais díspares, 

as particularidades organizacionais, históricas, culturais e políticas de cada estado com 

conseqüências nefastas ao próprio pacto federativo. 

A maior parte da literatura especializada em assuntos de segurança pública sempre 

colocou em foco a discussão sobre uma possível unificação das polícias e/ou a extinção das 

polícias militares231. As diferenças culturais, a formação, o caráter militar de uma e o 

caráter civil da outra representam diferenças estruturais em seus ethos que mais as afastam 

                                                 
231 Boa parte da literatura defende a permanência de uma “estética” militar para organizações policiais de 
caráter e natureza civil. A opção majoritária dos parlamentares entrevistados é manter não apenas a estética 
militar, mas também o próprio caráter militar da polícia militar. Nota do Autor. 
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que aproximam. A grande distância organizacional entre as duas polícias passa a ser vista 

como fator de ineficiência na realização dessa tarefa (DALLARI, 1993; SILVA FILHO, 

2001). 

As discussões mais recentes apontam para a desistência de tentar a unificação das 

polícias civil e militar232. Pesquisadores que antes defendiam essa alternativa já vêem não 

apenas como impossível, mas também como contraproducente, preferindo defender mais e 

melhores mecanismos de integração entre as organizações (BEATO FILHO, 1999, 2007; 

SOARES, 2007; SAPORI, 2007; BARRETO FILHO, 2008)233.  

Pesquisadores que, inicialmente defendiam de forma enfática a unificação das 

polícias têm repensado essa posição, como os ocupantes do cargo de Secretário de 

Segurança Nacional Luiz Eduardo Soares e Ricardo Balestreri234. Na medida em que os 

pesquisadores têm a oportunidade de migrar do âmbito acadêmico para assumir o encargo 

de dirigir organizações e atuar na gestão das segurança pública, as realidades culturais das 

duas organizações impõem aos estudiosos a força de suas subculturas institucionais. 

 
Beato Filho (s/d), por exemplo, argumenta em favor de soluções 
“minimalistas” no âmbito do gerenciamento das relações da polícia com o 
público. Evita, assim, a falsa premissa de que haja uma estrutura ideal de 
polícia democrática. O público deve perceber a polícia como instituição 
confiável, capaz de responder aos “problemas de polícia”. Dessa 
perspectiva, o fundamental não é que as polícias sejam unificadas, mas que 
as organizações aprendam a trocar recursos entre si. Segundo, organizações 
altamente institucionalizadas tendem a sair de crises de legitimidade 
mediante ritos cerimoniais, em vez da efetiva reestruturação organizacional 
(MEDEIROS, 2004, p. 287). 

  

Na literatura especializada, não apenas Medeiros, mas também Jesus Barreto Filho, 

José Vicente da Silva, Espírito Santo e Meireles, Luiz Flávio Sapori e Marcelo Barros 

Correia se posicionam contrariamente à unificação. Defendem a manutenção do modelo 

constitucional atual, pois acreditam que as deficiências do modelo e o déficit de qualidade 

do serviço podem ser superados por meio de investimentos em recursos humanos e adoção 

de modelos de gestão modernos, tecnologia e capacitação. Trata-se, assim como Soares e 

                                                 
232 A unificação das polícias civil e militar estava prevista no próprio Plano Nacional de Segurança Pública 
do governo Lula, de 2003, mas essa idéia já foi abandonada. Nota do Autor. 
233 Beato (1999) alerta que o debate sobre a organização policial sempre é permeado pelo tema da reforma 
institucional que orbita na idéia da construção de uma “estrutura ideal”, cujo modelo nunca fora descrito com 
a devida clareza, porque “o ponto de desconforto em relação a atual estrutura está na existência de uma 
força policial militar: uma polícia militar não coaduna-se com a realidade democrática das sociedades 
modernas”. Ver PINC, Tânia, 2008. Op. cit. 
234 O primeiro foi secretário nacional de segurança pública no primeiro governo Lula e o segundo é o atual 
secretário nacional de segurança pública. Nota do Autor. 
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Balestreri, de pesquisadores que tiveram experiências de gestão nas organizações policiais 

em seus estados de origem. 

 Por outro lado, o aspecto federativo começa a aparecer com mais intensidade nas 

discussões sobre o tema. Cada estado federado reage diferentemente em relação aos 

fenômenos da criminalidade, apontando para uma tendência relativamente nova, em 

direção à possibilidade de cada estado poder regulamentar suas organizações policiais de 

forma a atender suas particularidades. Uma unificação teria que emergir de um amplo e 

improvável pacto federativo em relação a esse ponto.  

Além disso, parlamentares que já ocuparam cargos executivos, principalmente ex-

governadores de estados, tendem a preferir a manutenção de duas organizações, tendo em 

vista que, dependendo das características regionais, influenciadas por processos históricos 

bem diversos, é possível verificar que determinados governadores ora apóiam suas 

políticas de segurança em ações de prevenção, com ênfase no uso das polícias militares, 

ora investem em ações repressivas e de investigação, com suporte nas polícias civis235. 

Para Medeiros (2004), 

 
As experiências regionais são muito diversas. A unificação exige a 
aprovação de uma emenda constitucional, ou seja, de três quintos dos 
estados da federação, representados por seus senadores.  
Um eventual consenso com relação à unificação terá de ser um consenso 
federativo. 

 
 

Um outro aspecto que realça as dificuldades encontradas relativamente às reformas 

constitucionais do modelo de polícia está relacionada ao aspecto da variedade de 

experiências regionalmente encontráveis num país continental como o Brasil.  

Para Medeiros (2004, p. 288), 

 
Cada estado sofre de maneira diferente os fenômenos da criminalidade, da 
extensão da cidadania, da institucionalização das polícias. A organização das 
forças policiais no âmbito constitucional – vista como uma padronização 
excessiva, como uma “indiferença pelas diferenças” – tem sido bastante 
criticada por estudiosos e reformadores (Coelho, 1989). Mesmo que se 
alcance um grande consenso em torno da unificação, digamos, em São 
Paulo, este não será suficiente.  

  
 Guindani, 2005, mostra que os membros das corporações tendem a defender a 

manutenção do modelo, com regulamentações relativas ao estabelecimento das leis 

                                                 
235 Entrevista com o ex-governador e deputado da atual legislatura (2007-2010) Roberto Magalhães Melo. 
Recife, 09 de junho de 2009. 
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orgânicas nacional e estaduais. Alguns estados, por sinal, já aprovaram as leis orgânicas 

das suas polícias, mas uma lei orgânica nacional tramita há vários no Congresso Nacional. 

 
O Artigo 144 da Constituição está na berlinda. Há propostas de mudança e 
de manutenção. As corporações policiais desejam mantê-lo inalterado, mas 
cobram dos congressistas regulamentações. Especificamente, cobram a 
promulgação da lei orgânica das polícias. Os críticos da promulgação da lei 
orgânica temem a cristalização de um modelo que consideram irracional, 
ineficiente, anti-democrático, resíduo da ditadura, assim como temem a 
autonomização das corporações, que se fechariam ainda mais intensamente 
em si mesmas, dificultando ainda mais as reformas. Outra proposta de 
mudança vem da associação nacional dos guardas municipais, que defende a 
transformação das guardas em polícias. Nesse mesmo sentido, há 35 projetos 
de emenda constitucional, hoje, no Congresso Nacional. (GUINDANI, 2005, 
p. 16-17). 
 
 

Paralelamente, o Plano Nacional de Segurança Pública do primeiro mandato do 

presidente Lula propunha a desconstitucionalização das polícias, o que significaria a 

transferência aos Estados do poder para definirem, em suas respectivas constituições, o 

modelo de polícia que desejam, precisam e/ou podem ter. Sendo assim, cada estado estaria 

autorizado a mudar ou manter o status quo, conforme julgasse apropriado. O modelo atual 

poderia ser mantido, caso a avaliação estado a estado estivesse funcionando bem.  

Os estados poderiam adotar, por exemplo, a unificação das atuais polícias estaduais, 

a criação de polícias metropolitanas e municipais (pelo menos nos municípios maiores), de 

ciclo completo236, ou a divisão do trabalho entre polícias municipais, estaduais e federais, 

de acordo com a natureza e complexidade dos crimes  

Alguns estados têm condições de organizar suas policias de forma diferente do 

modelo nacional. A defesa da flexibilização é feita por Luiz Eduardo Soares:   

 
O Brasil é uma República federativa; é uma nação continental, marcada por 
profundas diferenças regionais. Soluções uniformes não são necessariamente 
as melhores. Além disso, soluções uniformes acabam se defrontando com a 
política de veto, praticada por estados que não têm condições políticas de 
promover mudanças em suas polícias ou por aqueles que consideram 
contraproducente fazê-lo. Esse contexto conduz à paralisia e torna os estados 
que precisam de transformações urgentes e profundas reféns dos que optam 
pela manutenção do status quo (SOARES, 2007). 

 
 

                                                 
236 Polícia de ciclo completo é aquela que desempenha ambas as atividades de patrulhamento uniformizado 
preventivo e de investigação. Nota do Autor. 
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 A crítica à municipalização emerge quando se pensa na provável despadronização 

das políticas públicas237, o que iria de encontro à política de destinação de recursos 

praticada pela SENASP, desde a sua criação em 1995. Hoje, a maior parte dos estados 

adotou o SUSP e implantou iniciativas previstas nos planos nacionais de segurança pública 

dos governos Lula e FHC238. 

 Flexibilização e desconstitucionalização e são hipóteses aparentemente similares, 

mas bastante diferentes na essência. Enquanto a flexibilização deixaria aos estados a 

liberdade de organizar suas polícias livremente, a desconstitucionalização apenas remeteria 

toda a regulamentação jurídica das polícias para a legislação ordinária, facilitando a 

aprovação das propostas que hoje tramitam em regime especial. Evidentemente que a 

flexibilização implica, em certa medida, uma desconstitucionalização prévia. 

 Por fim, a análise da hipótese de municipalização dos órgãos policiais ou a 

transformação das atuais guardas municipais em polícias municipais, a qual representa 

31% de todas as PECs em tramitação, é considerada pelos parlamentares como das mais 

viáveis em termos de probabilidade de aprovação. 

 A hipótese se coaduna com a tendência à municipalização das políticas públicas, tal 

como vem acontecendo com as áreas de saúde e educação, bem como grande parte dos 

municípios brasileiros já organizaram suas guardas municipais, o que indica certa 

capacidade organizacional e financeira, além do fato de que em alguns municípios as 

guardas municipais já assumiram tarefas antes atribuídas às polícias militares, tais como a 

fiscalização de trânsito. 

 Para Medeiros (2004), a municipalização das polícias teria o condão de estimular 

prática como a polícia comunitária: 
  

O cidadão estaria mais próximo aos poderes decisórios, para assim levar 
suas sugestões e reclamações sobre o desempenho dos servidores e dos 
órgãos policiais como um todo. Em contrapartida, a municipalização permite 
aos órgãos policiais uma possibilidade maior de controle da população, que 
conheçam pessoalmente cada morador de sua área de responsabilidade. 
(MEDEIROS, 2004). 

 

                                                 
237 Vários estados adotaram a subordinação das polícias à mesma Secretaria de Segurança Pública nos 
últimos anos, criaram conselhos de “defesa social” ou de “segurança pública”, e há indícios de que o Poder 
Executivo federal venha a ter maior participação na política de segurança, a partir da realização da 1ª 
Conferência Nacional de Segurança Pública no segundo semestre de 2009. Nota do Autor. 
238 A SENASP condiciona a liberação de recursos à aprovação de projetos apresentados pelos estados da 
federação, por meio de convênios, os quais devem estar de acordo com as diretrizes e metas do Plano 
Nacional de Segurança Pública e que são auditados ao final da execução. Fonte: Secretaria Nacional de 
Segurança Pública. 
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 A crítica a essa proposta está relacionada ao possível uso político das polícias 

municipais pelos poderes locais, constituindo-se em instrumentos de poder contra os 

interesses das minorias ou de adversários políticos. Contra a proposta incide, também, a 

inevitável despadronização dos procedimentos policiais em nível nacional, já que ao invés 

de 54 polícias estaduais, excetuando-se as polícias federais, passaríamos a ter em torno de 

5.000 polícias municipais. 

 Assim, é possível dizer que, apesar das incertezas, os dados analisados apontam 

para algumas probabilidades de sucesso em relação a algumas PECs e uma tendência ao 

fracasso de outras. Podemos apontar como de mais fácil provação emendas tendentes à 

municipalização das atividades policiais, à manutenção de uma ou mais polícias de caráter 

militar (não apenas de estética militar), à manutenção do modelo dicotômico de polícias e à 

aprovação de medidas que ampliem prerrogativas funcionais das corporações. 

 A permanência de duas polícias também é preferida por parlamentares que já 

passaram por experiências políticas como o governo de estado, pois podem apoiar suas 

políticas em uma ou em outra das polícias, usando-as como um pêndulo que permite 

equilibrar situações de crises institucionais. 

 A tendência geral observada, no entanto, é da permanência de uma aparente 

paralisia decisória em torno do tema constitucional da segurança pública. No entanto, o 

trabalho mostra que, na verdade, essa “paralisia decisória” é apenas aparente. Os atores 

optaram por adotar bem sucedida estratégia de não-decisão. A incompletude da formação 

das comissões especiais, apesar de não haver qualquer motivo regimental para isso, bem 

como a quantidade de PECs prontas para a pauta e que não são votadas mostra que a não-

decisão é a estratégia preferida dos atores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Constituição de 1988 é um documento político profundamente transformador do 

arranjo político-institucional construído pelos militares no período pós-1964, que 

representa uma ruptura com o passado autoritário e golpista que, de tempos em tempos, 

costumava romper a continuidade institucional do país. 

 O Brasil parece ter entrado numa nova dinâmica democrática. Nos últimos vinte 

anos diversas instituições foram reformadas, na busca de dar-lhes a estabilidade necessária 

para contribuir na busca de uma nova quadra de maturidade política e de longevidade 

institucional. 

 Apesar de já completados 21 anos desde a promulgação do novo documento 

político e das inegáveis conquistas advindas dessas transformações, o fenômeno do da 

violência social não foi superado e, ao contrário, tem apresentado crescimento constante na 

maior parte dos estados da Federação. Apesar do retorno a um constitucionalismo 

democrático, algumas instituições mantêm antigas práticas arbitrárias, que não coadunam 

com o novo momento, entre elas, a polícia. 

 A nova Constituição, além de democrática, prima pelo respeito aos direitos e 

liberdades sociais e políticos e tende a exigir o estabelecimento de novas práticas das 

organizações policiais, baseadas no princípio da igualdade perante a lei, pois o novo texto 

representa uma base de legitimidade jurídica totalmente diferente da anterior. 

 Nesse contexto, as organizações policiais se vêem frente a uma série de 

questionamentos em relação a sua forma de atuação. Não se exige apenas que respondam 

satisfatoriamente à administração pública e aos poderes constituídos, mas também e 

principalmente ao conjunto da sociedade e aos novos parâmetros constitucionais, 

notadamente o respeito aos direitos humanos.  

As críticas ao arranjo organizacional das polícias brasileiras têm resultado em 

significativo aumento da preocupação dos governos com o desenvolvimento de políticas 

públicas mais condizentes com o texto constitucional, por meio da adoção de programas e 

projetos cuja eficácia é questionável, os avanços são discretos, pontuais, e geralmente 

integram políticas de governo e não logram constituir-se em políticas de estado. A vertente 

majoritária da literatura especializada continua a apontar o sistema de repressão e 

prevenção policial como ineficaz, antidemocrático e irracional. Este trabalho tentou 

mostrar que um dos principais problemas das instituições policiais está localizado no 

próprio arranjo institucional. 
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É plausível que um trabalho acadêmico só consiga explicar uma parte do objeto de 

estudo e não logre explicar totalmente um fenômeno. Tal dificuldade decorre da 

necessidade de se fazer escolhas teóricas e metodológicas, as quais limitam ou expandem o 

alcance da análise. A tentativa aqui apresentada não se constitui em explicar mais, e sim 

tentar explicar da maneira mais satisfatória possível. 

A escolha metodológica envolveu duas incursões históricas: a primeira, necessária 

para resgatar o momento em que o arranjo atual foi institucionalizado, o que ocorreu 

durante as discussões da Assembléia Nacional Constituinte. A segunda, para mostrar que o 

país experimentou, no passado, arranjos diversos do atual, serve para demonstrar que o 

arranjo possui caracteres atavicamente conservadores.  

 A figura abaixo ilustra o relacionamento dos capítulos desse trabalho com o seu 

respectivo conteúdo.  

 

Figura 4.1 – Interação entre os capítulos e o conteúdo 
 

 

Elaboração própria do Autor 

 

A figura mostra que o trabalho tem como ponto de partida a análise do momento 

histórico da criação da Constituição Federal, identificando inicialmente a participação de 

grupos de interesse na conformação do texto, como se deu o processo de inclusão de 

privilégios particularistas no texto e quais os grupos privilegiados. Foi possível verificar 

que as polícias tiveram oportunidade de incluir e garantir certos interesses corporativos. 

 
Considerações finais  

Capítulo 3 

A teoria do desenho 
institucional, controle da 
agenda e do processo 
legislativo, quem resiste 
à reforma, análise de 
dados e para onde vão as 
reformas?

Introdução 
Criação do texto 

constitucional, grupos de 
interesse, agenda de 

reformas, formação de 
consensos e privilégios 

constitucionais. 

Políticas Públicas na 
Constituição, reformas 
das políticas públicas, 
política de segurança 
pública no Brasil e na 

Constituição Federal e a 
criação do modelo 

Capítulo 2 Capítulo 1 



159 
 

 

 No segundo capítulo o trabalho procura identificar a presença de mecanismos 

impeditivos do desenvolvimento de políticas públicas de segurança no sistema político 

brasileiro, fazendo, ainda, uma breve comparação entre as políticas públicas brasileiras e a 

política pública de segurança. 

No terceiro capítulo o trabalho procura identificar quais os grupos que reagem às 

reformas na área da segurança pública, se o funcionamento do Congresso, dos partidos 

políticos e do procedimento de reformas constitucionais representam impedimentos 

suficientemente fortes para impedir que a reforma da segurança pública possa ser 

realizada. Este capítulo correlaciona-se com o primeiro capítulo, permitindo o fechamento 

da idéia central do trabalho. 

 As polícias conseguiram garantir proteção a interesses particularistas na 

Constituição, mas não possuem integrantes no parlamento em número suficiente para atuar 

de forma independente na defesa desses interesses. Por isso, através de grupos de interesse, 

criam elos corporativos com os congressistas. A pesquisa mostra em que medida esse elo 

garante que os parlamentares responderão as demandas dos grupos, sejam eles formados 

por atores públicos ou privados.  

No Capítulo 1 foi possível demonstrar que, desde a criação do texto constitucional, 

grupos de interesse interferiram na construção do arranjo institucional. Mostramos que a 

agenda de reformas passou ao largo do tema segurança pública e o mecanismo de 

formação de consensos. Ao revisar a literatura sobre paralisia decisória, vimos que, no caso 

brasileiro, essa tese não se sustenta. 

Os resultados sugerem que a maior parte dos estudos encontra efeitos 

estatisticamente significativos da variável independente (desenho institucional) sobre a 

dependente (comportamento congressual). Logo, é possível afirmar que, em geral, a 

literatura especializada sobre grupos de interesse, desenho institucional e comportamento 

congressual apresenta evidências no sentido de legitimar o argumento de que os grupos 

exercem influência sobre os congressistas no intuito de receber algo em troca. Essa 

estratégia tem dado certo do ponto de vista da manutenção dos interesses corporativos, 

tendo em vista a cristalização do arranjo institucional estudado. No entanto, se os grupos 

de interesse trocam apoio político por comportamento favorável é necessário controlar a 

agenda do Executivo. A análise mostra que as reformas do modelo de polícia tendem à 

estabilidade. Isso parece estar relacionado às incertezas sobre o custo-benefício acerca de 

uma mudança drástica no arranjo. Caso contrário, não haveria motivo para defender que os 

parlamentares responderiam às demandas dos grupos interessados no desenho institucional 
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atual, porque diversas políticas públicas poderiam vir a atingir interesses dos grupos 

interessados no desenho institucional e, consequentemente, no desenvolvimento das políticas. 

O Capítulo 2 concentrou esforços analíticos no sentido de identificar o modus 

operandi metodológico utilizado pela literatura especializada para investigar a relação 

entre o desenho de uma política pública e comportamento congressual.  Para tanto, foi 

conduzida uma meta-análise de dezenas de artigos e obras tendo como objetivo central 

mapear como os especialistas têm enfrentado a questão da reforma constitucional como 

instrumento de operacionalização de influências e detectar os métodos mais 

freqüentemente empregados na construção dos modelos explicativos, além de 

demonstrarmos que a segurança pública carece de elementos caracterizadores de uma 

política pública se confrontada com outras políticas públicas, como saúde e educação. 

Optamos, ainda, por realizar uma regressão histórica para mostrar como o modelo 

de polícia brasileiro tem origens fincadas num passado marcado pelo autoritarismo de viés 

conservador, pouco institucionalizado, que logrou superar a fase de redemocratização. 

O terceiro capítulo teve como principal objetivo demonstrar quais as tendências 

apontadas pelas propostas de emenda constitucional que estão em tramitação. Foram 

discutidas as implicações positivas dos resultados encontrados vis-à-vis às formulações 

normativas oferecidas pelas propostas de reforma constitucional, concedendo especial 

atenção ao relacionamento entre os grupos de interesses e os parlamentares. De acordo 

com os dados apresentados, foi possível rejeitar a hipótese de paralisia decisória em favor 

da hipótese alternativa, ou seja, que a reforma constitucional do art. 144 apresenta alto 

custo devido à insegurança dos atores em relação a compromissos de curto e médio prazos.  

O enfoque na importância das regras do jogo e nas mudanças ocorridas em algumas 

dessas regras ao longo dos processos de reformas refletem o teor neoinstitucionalista da 

análise. De acordo com esse referencial teórico, as regras formais do jogo político são 

entendidas como o conjunto de incentivos que influenciam decisivamente as escolhas dos 

atores políticos, os quais buscam sempre maximizar as suas chances de chegar e se manter 

no poder. Além disso, ao examinar o peso das instituições nas escolhas públicas, o estudo 

lança mão de conceitos desenvolvidos por teóricos da escolha racional, e da corrente do 

Public Choice, ressaltando, todavia, a insuficiência do debate teórico que classifica as 

constituições como as regras do jogo na explicação dos recentes processos de escolha 

institucional. Com isso, chega-se à conclusão de que uma análise exclusivamente 

neoinstitucional não pode fornecer respostas a todas as questões que envolvem os 
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processos de reformas constitucionais, sendo necessário, também, considerar o papel das 

arenas decisórias dentro e fora do Congresso. 

A limitada série de entrevistas com atores envolvidos no processo de mudanças e a 

inexistência de estudos que forneçam parâmetros comparativos dão a este trabalho o 

caráter de uma mera sinalização, isto é, não alcança nem tem a pretensão de abranger a 

totalidade das variáveis envolvidas.  

O trabalho aponta tendências, não propõe soluções para o problema. Seria mais 

adequado que o universo de parlamentares entrevistados fosse um pouco mais 

significativo, mas não é fácil conseguir respostas por meio eletrônico nem mesmo nos 

corredores do Congresso Nacional. 

Mitos detalhes do funcionamento do Congresso e do mecanismo de decisão em 

torno de temas complexos passaram desapercebidos, mas creio que algumas pistas podem 

ter sido deixadas para que outros pesquisadores possam dar o fecho definitivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 
documentação: referências: elaboração Rio de Janeiro, 2002. 
 
________. NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos: 
apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 
 
________. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. 
Rio de Janeiro, 2005. 
 
________. NBR 15287: informação e documentação: projeto de pesquisa: apresentação. 
Rio de Janeiro, 2005. 
 
ABRANCHES, Sérgio H. H. de. Presidencialismo de Coalizão: O Dilema Institucional 
Brasileiro. In: TAVARES, José Antonio Giusti (Org.). O sistema Partidário na 
Consolidação da Democracia Brasileira. Brasília: Instituto Teotônio Vilela, 2003. 
 
ABRUCIO, Fernando Luiz; DURAND, Maria Rita Loureiro. O Estado numa era de 
reformas: os anos FHC. Brasília: Enap, 2002. 
 
ACKERMAN, Bruce. Higher Lawmaking. In: LEVINSON, Sanford. Responding to 
Imperfection – The Theory and Practice of Constitutional Ammendment. Princeton: 
Princeton University Press, 1995, p. 78-79. 
 
ACKERMAN, Bruce. Nós, o povo soberano. Fundamentos do Direito Constitucional. 
Belo Horizonte: Del Rey. Prefácio, p. xl-xli, 2006. 
 
ADORNO, Sérgio. Lei e ordem no segundo governo FHC. Tempo soc.,  São Paulo,  v. 
15,  n. 2, nov.  2003.   Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
20702003000200005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 04  jan.  2009. doi: 10.1590/S0103-
20702003000200005. 
 
ADORNO, Sérgio. Cidadania e administração da justiça criminal. Ciências Sociais Hoje, 
1994. 
 
__________. Monopólio estatal da violência na sociedade brasileira contemporânea. In: 
MICELI, Sergio (Org.). O que ler na ciência social brasileira, 1970-2002. São Paulo: 
Anpocs; Brasília: Capes, 2002. v. 4. 
 
AFONSO, José Roberto Rodrigues. O Processo Constituinte.  Memória da Assembléia 
Constituinte de 1987/88: as finanças públicas. Responsabilidade Fiscal. Revista do 
BNDES, 23/06/1999 disponível em 
<http://www.bndes.gov.br/clientes/federativo/bf_bancos/e0001401.pdf>. 
 
ALMEIDA, Carlos Alberto. A Cabeça do Brasileiro. Rio de janeiro: Record, 2007. 
 



163 
 

 

AMES, Barry. Electoral Rules, Constituency Pressures, and Pork Barrel: Bases of Voting 
in the Brazilian Congress. The Journal of Politics, v. 57, n. 2, p. 324-343. 1995. 
 
_______. The Deadlock of Democracy in Brazil: Interests, Identities and Institutions in 
Comparative Perspective. Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2000. 
 
AMORIM NETO, Octávio. Presidencialismo e Governabilidade nas Américas. Rio de 
Janeiro: FGV Editora, 2006. 
 
APPIO, Eduardo. Controle judicial das políticas públicas no Brasil. Curitiba: Juruá, 
2007. 
 
ARANTES, Rogério Bastos. Direito e política: o Ministério Público e a defesa dos direitos 
coletivos. Revista Brasileira de Ciências Sociais, n. 39, 1999. 
 
ARNOLD, R. Douglas. Congress and the Bureaucracy: A Theory of Influence, New 
Haven, Yale University Press, 1979. 
 
BARROS, Marcelo. Políticas de Segurança Pública no Brasil: Mito ou Realidade? In: 
RATTON, José Luiz; BARROS, Marcelo (Coords.). Polícia, democracia e sociedade. 
Recife: Lúmen Júris, 2007. 
 
BARROSO, Luis Roberto. Dez Anos da Constituição de 1988 (foi bom para você 
também?). Revista Forense 346:113, 1999, pp. 117-118 
 
__________. Interpretação e Aplicação da Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 
 
__________. 20 anos da constituição de 1988: o estado a que chegamos. In SOUZA NETO 
et al (Coords). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2009. 
 
BARROSO, Pérsio Henrique. Constituinte e Constituição: Participação Popular e Eficácia 
Constitucional (1987-1997). Dissertação de Mestrado em Ciência Política. Disponível em 
<http://www.buscalegis.ufsc.br/arquivos/mestra00.pdf>. Acesso em 03 de julho de 2009. 
 
BASTOS, Celso Ribeiro. A reforma da Constituição: em defesa da revisão 
constitucional. Jus Navigandi, Teresina, ano 4, n. 36, nov. 1999. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=141>. Acesso em: 14 mar. 2009. 
 
BAYLEY, David. The Police and Political Development in Europe, in Charles Tilly (ed), 
The Formation of National States in Western Europe. Princeton: Princeton University 
Press, 1975. 
 
BEATO FILHO, Cláudio Chaves. Ação e estratégia das organizações policiais. Belo 
Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Sociologia e 
Antropologia, 1998. (mimeo). 
 
BICUDO, HÉLIO. A unificação das polícias no Brasil. Estudos Avançados. n. 14 v. 40. 
São Paulo, 2000. 
 



164 
 

 

BRANDÃO, Rodrigo. Rigidez Constitucional e Pluralismo Político. In: SOUZA NETO et 
al (Coords.). Vinte Anos da Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 
 
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Regina Lyra. São Paulo: Campus, 
2004. 
 
________. Estado, governo e sociedade. Para uma teoria geral da política. 13. ed. São 
Paulo: Editora Paz e Terra, 2007. 
 
BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10. Ed. São Paulo: Malheiros, 1996. 

BRETAS, Marcos Luiz. A guerra das ruas: povo e polícia na cidade do Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro: Ministério da Justiça, Arquivo Nacional, 1997. 
 
BREUS, Thiago Lima. Políticas públicas no estado constitucional. Problemática da 
concretização dos direitos fundamentais pela administração pública brasileira 
contemporânea. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2007. 
 
BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.). Políticas públicas. Reflexões sobre o conceito 
jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006 
 
BUCHANAN, J. M.; BURTON, John; WAGNER, R. E. The Consequences of Mr. 
Keynes. Londres: Institute of Economic Affairs, 1978. 
 
CALDEIRA, César. Operação Rio e cidadania: as tensões entre o combate à criminalidade 
e a ordem judiciária. In: REIS, E.; ALMEIDA, M. H.; FRY, P. Política e cultura: visões 
do passado e perspectivas contemporâneas. São Paulo: Hucitec, Anpocs, 1995. 
 
CAMPOS, Francisco. Exposição de Motivos do Código de Processo Penal. In: BRASIL. 
Código de Processo Penal Brasileiro. Diário Oficial da União, 13/10/1941. 
 
CANCELLI, Elizabeth. O mundo da violência: a polícia na era Vargas. Brasília: Ed. da 
UnB: 1993. 
 
CANCELLI, Elizabeth. A organização do sistema e normas jurídicas: os primeiros tempos 
da República. In: SANTOS, José Vicente T. Violência em tempo de globalização. São 
Paulo: Hucitec, 1999. 
 
CAPPELLETTI, Mauro. Juízes irresponsáveis? Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor. 1989  
 
CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. Políticas de Segurança Pública para um Estado 
Democrático de Direito chamado Brasil. In: O Futuro de uma Ilusão: o sonho de uma 
nova polícia, 2001. 
 
CHAVES, Andreya Alcântara Ferreira. Reforma do Código de Processo Penal. Disponível 
em 
<http://www.ejef.tjmg.jus.br/home/files/publicacoes/artigos/reforma_cod_proc_penal.pdf>
. Acesso em 26/06/2009. 
 



165 
 

 

COELHO, Edmundo Campos. Constituição e segurança pública. Indicador, n. 28, 1989. 
 
COMPARATO, Fábio Konder. E Agora, Brasil?. Folha de São Paulo, 03 de maio de 
2008.  
 
COUTO, Cláudio Gonçalves. A Longa Constituinte: Reforma do Estado e Fluidez 
Institucional no Brasil. Dados, v. 41, n. 1, Rio de Janeiro, 1998. 
 
__________. O avesso do avesso: conjuntura e estrutura na recente agenda política 
brasileira. São Paulo em Perspectiva. São Paulo,  v. 15,  n. 4,  2001.   Disponível em:      
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-8392001000400005 
&lng=&nrm=iso>. Acesso em: 12/11/2008. doi: 10.1590/S0102-88392001000400005. 
 
COUTO, Cláudio G.; ABRUCIO, Fernando. O segundo governo FHC: coalizões, agendas 
e instituições. Tempo Social, vol 15, n 2, p. 269-301. 2003. 
 
COUTO, Cláudio G.; ARANTES, Rogério Bastos. Constituição, governo e democracia no 
brasil. Revista Brasileira de Ciências Sociais. v. 21, n. 61, jun.2006. 
 
COX, G. W.; McCUBBINS, M. D., Political Structure and Economy Policy: The 
institutional Determinants of Policy Outcomes. University of California, San Diego. 
February, 1997. 
 
__________. The Institutional Determinants of Economic Policy Outcomes, in 
Haggard, S., and McCubbins, M. D. (eds.) Presidents, Parliaments, and Policy. New York 
and London: Cambridge University Press, 2001. 
 
DAMATTA, Roberto. Carnavais, Malandros e Heróis. Para uma Sociologia do Dilema 
Brasileiro. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 
 
DINIZ, Eli. Globalização, reforma do estado e teoria democrática contemporânea. São 
Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 15, n. 4, out./dez. 2001. 
 
DINO, Wadih Damous Flávio. Medidas Provisórias no Brasil. Origem, evolução e novo 
Regime Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 
 
D’INCAO, Maria Angela (Org.). O Brasil não é mais aquele. mudanças sociais após a 
redemocratização. São Paulo: Cortez Editora, 2001. 
 
DOMINGO, Pilar. Political role of the judiciary in Mexico. In The Judicialization of 
Politics in Latin America. In: SIEDER, Rachel, SCHJOLDEN, Line;  ANGELL, Alan 
(Eds). New York: Palgrave Macmillan, 2005. 
 
DOUGLAS, Mary. Como pensam as instituições. Lisboa: Instituto Piaget, 1986. 
 
__________. Inside Bureaucracy. Boston: Little, Brown Eds, 1967.  
 
DOWNS, Anthony. An Economic Theory of Democracy. New York: Harper & 
Row,1957.  
 



166 
 

 

ELSTER, John. Peças e engrenagens das ciências sociais. Tradução de Antônio Trânsito. 
Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
 
ESPÍRITO SANTO, Lúcio Emílio; MEIRELES, Amauri. Entendendo nossa insegurança. 
Belo Horizonte: Instituto Brasileiro de Policiologia, 2003. 
 
FARHAT, Saïd. O Lobby. O que é. Como funciona. Ética e transparência na representação 
junto a governos. São Paulo: Editora Peirópolis, 2007. 
 
FIGUEIREDO, Argelina; LIMONGI, Fernando. Executivo e Legislativo na Nova Ordem 
Constitucional. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1999.  
 
FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3. ed. 
São Paulo: Globo, 2001. 
 
FELTES, Thomas. Combate à criminalidade na prática: o exemplo da Alemanha. In: 
Segurança Pública como tarefa do Estado e da sociedade. São Paulo: Konrad-Adenauer 
Stiftung, 1998. (Série Debates, 18). 
 
FERRAZ, Ana Cândida Cunha. Processos Informais e Mudança na Constituição. São 
Paulo: Ed. Max Limonad, 1986. 
 
FIGUEIREDO, Argelina C. ; LIMONGI, Fernando. Executivo e Legislativo na Nova 
Ordem Constitucional. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1999. 
 
FIGUEIREDO, Argelina C.; LIMONGI, Fernando. Instituições Políticas e 
Governabilidade: desempenho do governo e apoio legislativo na democracia brasileira. In: 
A Democracia Brasileira: Balanço e Perspectivas para o Século XXI. Belo Horizonte: 
Humanitas, 2009.  
 
FIGUEIREDO, Argelina;  LIMONGI, Fernando. Partidos Políticos na Câmara dos 
Deputados. Dados, v. 38, 1995.  
 
FIGUEIREDO, Argelina; LIMONGI,  Fernando. Executivo e Legislativo na Nova 
Ordem Constitucional. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1999.  
 
FINNIS, John. On 'Public Reason'. Notre Dame Legal Studies Paper No. 06-37. 
University of Oxford Faculty of Law. Oxford Legal Studies Research Paper No. 1/2007. 
Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=955815>.  Acesso em 23 abr 2009. 
 
FUKUYAMA, Francis. Construção de estados. Rio de Janeiro: Ed. Rocco, 2006. 
 
GARGARELLA, Roberto. The Majoritarian Reading of the Rule of Law. In: PRZEWORSKI, 
A. et al. The Rule of Law. Cambridge: Cambridge University Press.  p. 147-167, 2003. 
 
GASPARI, Elio. A ditadura escancarada. São Paulo: Cia. das Letras, 2002. 
 
GEDDES, Barbara. Politician’s Dilemma: Building State Capacity in Latin America. 
Berkeley, University of California Press, 1994. 
 



167 
 

 

__________. Democratic institutions as bargaining among self-interested politicians. 
Los Angeles: University of California Los Angeles (UCLA), 1990.  
 
GIDDENS, Anthony. O Estado: nação e violência. Tradução de Beatriz Guimarães. São 
Paulo: Edusp, 2001. 
 
GIANNETTI, Eduardo. Vícios privados, benefícios públicos. A ética na riqueza das 
nações. São Paulo: Schwarcz, 2007. 
 
GONÇALVES, Alcindo. Políticas públicas e a ciência política. In: BUCCI, Maria Paula Dallari 
(Org.). Políticas Públicas. Reflexões sobre o Conceito Jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. 
 
GOODIN, Robert. ON INSTITUTIONAL DESIGN.   In: GOODIN, Robert (Org).  The 
Theory of Institutional Design. New York & Cambridge: Cambridge University Press, 
1996, 2006. 
 
GRAZIANO, Luigi. O Lobby e o Interesse Público. Revista Brasileira de Ciências 
Sociais. São Paulo, v. 12, n. 35, oct.1997. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69091997000300009 
&Ing=en&nrm=iso>. Acesso em: 03 mar. 2009. Doi:10.1590/S0102-69091997000300009. 
 
GRYNSZPAN, Mario et al. Acesso e recurso à justiça no Brasil: algumas questões. In: 
PANDOLFI, Dulce et. al. Cidadania, justiça e violência. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 1988. 
 
GUINDANI, Miriam. Sistemas de política criminal no Brasil: retórica garantista, 
intervenções simbólicas e controle social punitivo. Cadernos CEDES/IUPERJ, n. 2, 
2005. 
 
HAGGARD, Stephan & McCUBBINS, Mathew D. Introduction: Political Institutions and 
the Determinants of Public Policy. In: HAGGARD S.; MCCUBBINS, M.D. (Eds). 
Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 
 
HELMKE, Gretchen; LEVITSKY, Steven. Introduction. In: HELMKE, Gretchen; 
LEVISTSKY, Steven. Informal Institutions & Democracy. Baltimore: The Johns 
Hopkins University  Press, 2006, p. 1-32. 
 
HERBERT, Steve. Citizens, cops and power. Recognizing the Limits of Community. 
Chicago: University of Chicago Press, 2006. 
 
HUGGINS, Martha K. Polícia e política: Relações Estados Unidos/América Latina. São 
Paulo: Cortez, 1998. 
 
HUMBERTO, Cláudio. Jornal do Commercio de Pernambuco. Caderno Opinião. 
Recife, 11 de junho de 2009. 
 
IMMERGUT, Ellen M. The Theoretical Core of the New Institutionalism. Politics & 
society v. 26 n.1 P5 (30), march, p. 1, 1998. 
 



168 
 

 

_________. Health Politics. Interests and Institutions in Western Europe. Cambridge: 
University Press, 1992. 
 
KANT DE LIMA, Roberto. A cultura jurídica e as práticas policiais. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, v. 4, n. 10, 1989. 
 
_________. A polícia da cidade do Rio de Janeiro: seus dilemas e paradoxos. Rio de 
Janeiro: Forense, 1995. 
 
__________. Polícia e exclusão na cultura judiciária. Tempo Social: Revista de 
Sociologia da USP, vol. 9, n. 1, 1997. 
 
KAUFMAN, Herbert. The Limits of Organizational Change. New Brunswick, NJ: 
Transactions Publishers, 1995 
 
KITSCHELT, Herbert. Linkages between citizens and politicians in democratic 
policies. USA: SAGE Publications, 2000. 
 
LAMOUNIER, Bolívar. Da Independência a Lula: dois séculos de política brasileira. São 
Paulo: Augurium Editora, 2006, p. 179. 
 
LAMOUNIER, Bolivar. Parlamentarismo, Sistema Eleitoral e Governabilidade. Nova 
Economia, v. 2, n. 2, UFMG, p. 9-25, 1991. 
 
__________. Estrutura Institucional e Governabilidade na década de 1990. In: VELLOSO, 
J. P. dos R. (Org.) O Brasil e as reformas políticas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1992.   
 
LANDES, David. Quase toda a diferença está na cultura. In: HARRRISON, Lawrence E.; 
HUNTINGTON, Samuel P. A Cultura Importa. Os valores que definem o progresso 
humano. Rio de Janeiro: Record, 2002. 
 
LANZARA, Giovan Francesco. Perché è difficile costruire le istituzioni. Rivista Italiana 
di Scienza Politica, n.1, 1997. 
 
LAZZARINI, Alvaro et al. Direito Administrativo da Ordem Pública. 2. ed. Rio de 
Janeiro:  Forense, 1987, pp. 7-12. 
 
LEMGRUBER, Julita; MUSUMECI, Leonarda; CANO, Inácio. Quem vigia os vigias? – 
um estudo sobre controle externo da polícia no brasil. Rio de Janeiro: Record, 2002. 
 
LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo 
no Brasil. São Paulo: Alfa-Ômega, 1975. 
 
LOBATO, Anderson Orestes Cavalcante. Política, constituição e justiça: os desafios para a 
consolidação das instituições democráticas. Revista Sociologia Política, Curitiba, n. 17, 
nov. 2001. 
 
LOPES, José Reinaldo de Lima. Tribunal do Júri. 2002, p. 289. 
 



169 
 

 

LOUREIRO, Ythalo Frota. As Polícias Militares na Constituição Federal de 1988: polícia 
de segurança pública ou forças auxiliares e reserva do Exército?. Jus Navigandi, Teresina, 
ano 9, n. 486, 5 nov. 2004. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5866>. Acesso em: 30 jan. 2009. 
 
LYRA, Fernando. Daquilo que eu sei: Tancredo e a Transição Democrática. São Paulo: 
Iluminuras, 2009. 
 
LUTZ, Donald. Toward a Theory of Constitutional Amendment. In LEVINSON, Sanford. 
Responding to Imperfection – The Theory and Practice of Constitutional Amendment. 
Princeton. Princeton University Press, 1995, p. 237-274. 
 
MADISON, James. In HAMILTON, Alexander, MADISON, James, JAY, John. Os 
Artigos Federalistas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003. 
 
MACAULAY, T. B., Mill’s Essay on Government: Utilitarian Logic and Politics. In: 
LIVELY, J.; REES, J. (Eds.) Utilitarian Logic and Politics. Oxford: Oxford University 
Press, 1978. 
 
MACAULAY, Fiona. Problems of police oversight in Brazil. University of Oxford. 
Centre for Brazilian Studies. Working Paper Number CBS-33-02. Disponível em: 
<http://www.brazil.ox.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0011/9398/Macaulay33.pdf>. Acesso 
em 23/05/2009. 
 
MAINWARING, Scott. Multipartism, Robust Federalism, and Presidentialism in Brazil. 
In: MAINWARING, S.;  SHUGART, M. S. (Eds.), Presidentialism and Democracy in 
Latin America. New York: Cambridge University Press, 1997. 
 
__________. Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization: The 
Case of Brazil. Stanford: Stanford University Press, 1999. 
 
MAÎTRE, Rachel; CARBALLO BLANCO, Antônio Carlos, Reforma Policial na América 
Latina: Contribuições da Rede Latino-americana de Policiais e Sociedade Civil. In 
Cadernos Adenauer, ano IX, nº4, Segurança Pública, Rio de Janeiro: Fundação Konrad 
Adenauer, Janeiro 2009. 
 
MARAVALL, Jose Maria; PRZEWORSKI, Adam. Introduction. In MARAVALL, Jose 
Maria; PRZEWORSKI, Adam (Orgs). Democracy and the rule of Law. Nova York: 
Cambridge University Press, 2003, p. 19-61, 2003. 
 
MARENCO, André. Devagar se vai ao longe: a transição para a democracia no Brasil em 
perspectiva comparada. In: MELO, Carlos Ranulfo; SÁEZ, Manuel Alcântara. A 
Democracia Brasileira: Balanço e Perspectivas para o Século XXI. Ed. Humanitas, Belo 
Horizonte, 2007. 
 
MARTINS, D. C. A criação dos cursos jurídicos e a elaboração legislativa do império. 
Revista Seqüência, Florianópolis, v. 44, 2002, p. 70-100. 
 



170 
 

 

MEDEIROS. Mateus Afonso. Aspectos Institucionais da Unificação das Polícias no Brasil. 
DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol. 47, no 2, 2004, pp. 271 a 
296. 
 
MEIRELLES, Delton Ricardo Soares; GOMES, Luiz Cláudio Moreira. Tribunal do Júri: 
sobrevivente da experiência republicana (1832/1841). In: ENCONTRO ANPUH. XIII. 
Seropédica, Rio de Janeiro, 2008. 
 
MELO, Adriana Zawada. A Limitação Material do Poder Constituinte Derivado. Revista 
Mestrado em Direito. Ano 1, n 8. Osasco, 2008. p. 31-52. 
 
MELO, Marcus A. The “Unsocial” Leviathan. Institutions, Interests and Social Policy 
in Brazil. Research Report. UNSRID Project on Poverty Reduction and Policy Regimes. 
Brazil Country Study, november, 2007, p. 20. 
     
MELO, Marcus A. Hiperconstitucionalização e qualidade da democracia. Mito e 
Realidade. In: MELO, Carlos Ranulfo; SÁEZ, Manuel Alcântara. A democracia 
brasileira. Balanço e Perspectivas para o século 21. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007, 
p. 236-265. 
 
__________. O Sucesso Inesperado das Reformas de Segunda Geração: Federalismo, 
Reformas Constitucionais e Política Social. DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio 
de Janeiro, v. 48, no 4, 2005, p. 845-889. 
 
__________. Reformas constitucionais no Brasil. Instituições políticas e processo 
decisório. Rio de Janeiro: Revan. 2002. 
 
__________. O viés majoritário na política comparada: responsabilização, desenho 
institucional e qualidade da democracia. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 22- 63, 
2007. 
 
__________. O Sucesso Inesperado das Reformas de Segunda Geração: Federalismo, 
Reformas Constitucionais e Política Social. DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio 
de Janeiro, v. 48, n. 4, p. 845- 889, 2005. 
 
MENEGUELLO, Rachel. Partidos e Governos no Brasil Contemporâneo (1985-1997). 
São Paulo: Paz e Terra, 1998. 
 
MISSE, Michel. Crime e violência no Brasil contemporâneo. Estudos de sociologia do 
crime e da violência urbana. Rio de Janeiro: Lúmen Júris Editora, 2006. 
 
MITCHELL, William, MUNGER, Michael.  Economic models of interest groups: and 
introductory survey. In: American Journal of Political Sciences, v. 35, # 2. University of 
Texas Press, may, 1991. p. 512-546. 
 
MORENO E., Crisp,  B. F. and Shugart, M. S.: The Accountability Deficit in Latin 
America. In: MAINWARING, S.;  WELNA, C. (Eds). Democratic Accountability in 
Latin America. New York: Oxford University Press, 2003, p. 79-132. 
 



171 
 

 

NICOLAU, Jairo M., Banco de Votações Nominais durante o Primeiro Governo 
Fernando Henrique Cardoso. Rio de Janeiro: IUPERJ, 1999. 
 
O’DONNELL, Guilhermo. Acerca de várias accountabilities y sus interrelaciones.In in 
Peruzzotti, E e C Smulovitz, Controlando la política: ciudadanos y medios en las nuevas 
democracias latino americanas, Buenos Ayres, Temas Grupo editorial, 2001. 
 
OLIVEIRA, Dijaci David; SANTOS, Sales Augusto; BRITO E SILVA, Valéria Getúlio. 
Violência policial. tolerância zero? Goiânia: Editora UFG, 2001. 
 
OLIVEIRA, Luciano. Sua Excelência o Comissário e outros ensaios de Sociologia 
Jurídica. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004. 
 
OLSON, Mancur. The logic of collective action. public goods and the theory of groups. 
Harvard: Harvard University Press, 1971. 
 
PAIXÃO, Antônio Luiz. Polícia e segurança pública. Alferes – Revista da Polícia Militar 
de Minas Gerais, vol. 9, n. 30, 1991. 
 
PALMIERI, Gustavo et al. Segurança cidadã e polícia na democracia. Cadernos 
Adenauer IV, n. 3. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, 2003. 
 
PALMIERI, Gustavo. Políticas Democráticas para a segurança cidadã. In Segurança 
Cidadã e Polícia na Democracia. Cadernos Adenauer Ano IV, n 03. Rio de Janeiro: 
Fundação Konrad Adenauer, 2003. 
 
PASQUINO, Gianfranco. Grupos de Pressão. In: BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, 
Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 6. ed., vol. 1. Brasília: UnB, 
1994. 
 
PINC, Tânia. Política Pública de Segurança no Brasil: atuação e influência de grupos de 
interesse. 2008. Disponível em 
<http://www.geocities.com/politicausp/politicaspublicas/seguracapublica/. Acesso em 
10/jul/2009>. 
 
PINHEIRO, Paulo Sérgio. Violência, crime e sistemas policiais em países de novas 
democracias. Tempo Social - Revista de Sociologia da USP, v. 9, n. 1, 1997. 
 
PIRES, Carlos Henrique. Qual Polícia Você Conhece? Disponível em 
<http://recantodasletras.com.br>. Acessado em 27/06/2009. 
 
PRZEWORSKI, Adam. A última instância: as instituições são a causa primordial do 
desenvolvimento econômico? Novos estud. - CEBRAP, jul. 2005, n.72, p. 59-77. ISSN 
0101-3300.  
 
__________. Democracy and the Market: political and economic reforms in Eastern 
Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.  
 



172 
 

 

__________. Accountability social en America Latina y mas allá, in Peruzzotti, E e C 
Smulovitz, Controlando la política: ciudadanos y medios en las nuevas democracias latino 
americanas, Buenos Ayres, Temas Grupo editorial, 2001. 
 
PUTNAM, Robert D. Comunidade e Democracia. A Experiência da Itália Moderna. 5a. 
ed. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas Editora, 2007.  
 
RABELO, Francisco das Chagas E. Avaliação de Políticas Públicas: Desafios e 
Tendências. In: RABELO, Francisco das Chagas E.; BERNARDES, Genilda D’Arc 
(Orgs.) Políticas Públicas e Cidadania. Goiânia: Editora Cânone, 2004. 
 
RANULFO, Carlos. Nem Tanto ao Mar, nem Tanto à Terra. Elementos para uma Análise 
do Sistema Partidário Brasileiro. In: A Democracia Brasileira: Balanço e Perspectivas 
para o Século XXI. Belo Horizonte: Humanitas, 2009. 
 
REZENDE, Flávio. Por que falham as reformas? Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. 
 
REZENDE, Maria José de. A Ditadura Militar no Brasil: Repressão e Pretensão de 
Legitimidade. 1964-1984. Londrina: Editora UEL, 2001. 
 
REICH, Gary. Reinventing institutions in Brazil: Constitutional design as a bargaining 
game. Paper presented at the 1997 meeting of the Latin American Studies Association 
(LASA), Abril, 1997.  
 
REINER, Robert. A Política da Polícia. São Paulo: EDUSP, 2004. 
 
ROLIM, Marcos. A síndrome da rainha vermelha. Policiamento e Segurança Pública no 
Século XXI. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006. 
 
ROSE-ACKERMAN, Susan. Corrupção e governo. Tradução de A. Mata. Lisboa: 
Prefácio, 2002. 
 
__________. Corruption: A Study in Political Economy. New York: Academic Press, 
1978. 
 
RUA, Maria das Graças. Análise das políticas públicas. Conceitos Básicos. In: Maria das 
Graças Rua; Maria Carvalho. (Org.). O Estudo da Política: Tópicos Selecionados. Brasília: 
Paralelo 15, 1998. 
 
SADEK, Maria Tereza. O papel atual e futuro do Ministério Público. In: Segurança 
Pública como tarefa do Estado e da Sociedade. São Paulo: Konrad-Adenauer Stiftung, 
1998. (Série Debates, 18) 
 
_________. Poder Judiciário: Perspectivas de Reforma. Opinião Pública, Campinas, v. 
10, n. 1, maio, 2004, p. 01-62. 
 
SADEK, Maria Tereza; ARANTES, Rogério Bastos. A crise do Judiciário e a visão dos 
juizes. Revista USP, n. 21, (Dossiê Judiciário), 1995. 
 



173 
 

 

_________. Delegados de Polícia: Quem são e o que pensam. In: Segurança Cidadã e 
Polícia na Democracia. Cadernos Adenauer. Ano IV, n 03. Rio de Janeiro: Fundação 
Konrad Adenauer, 2003 
 
 
SALAS, Luís P. Justiça penal na América Latina: reformas e desafios. In: Segurança 
Pública como tarefa do Estado e da sociedade. Série Debates, n 18. São Paulo: Konrad-
Adenauer Stiftung, 1998. 
 
SALEM, Marcos David. História da Polícia no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Lúmen Juris 
Editora, 2007. 
 
SAMUELS, David J. Careerism and its Consequences: Federalism, Elections, and Policy-
Making in Brazil. Ph.D. Dissertation, University of California, San Diego, 1998. 
 
__________. Separation of Powers. In:  BOIX, C.; STOKES, S. (Eds). The Oxford 
Handbook of Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press, 2007. 
 
SANTIN, Valter Foleto. Controle judicial da segurança pública. Eficiência do serviço na 
prevenção e repressão ao crime. São Paulo: RT, 2004. 
 
SANTOS, Fabiano. A República de 46: Separação de Poderes e Política Alocativa. In: 
MELO, Carlos Ranulfo; SÁEZ, Manuel Alcântara. A Democracia Brasileira: Balanço e 
Perspectivas para o Século XXI. Ed. Humanitas, Belo Horizonte, 2007. 
 
__________. Partidos e Comissões no Presidencialismo de Coalizão.  Dados – Revista de 
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 45, n. 2, 2002, pp. 237- 264. 
  
SAPORI, Luís Flávio. A administração da justiça criminal numa área metropolitana. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, n. 29, 1995. 
 
SAPORI, Luís Flávio. Segurança pública no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.  
 
SARMENTO, Daniel. Interesses públicos versus Interesses Privados. Rio de Janeiro: 
Lúmen Juris, 2005. 
 
SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada. O Debate Contemporâneo. São 
Paulo: Ática, 1994. 
 
Schumpeter, Joseph A. Capitalism, Socialism and Democracy.  New York: Harper & 
Row, 1950. 
 
SETTE CÂMARA, Paulo. Defesa social e segurança pública: contribuição para o 
plano nacional de segurança pública. Belém: Secretaria Especial de Estado de Defesa 
Social, 2000. Disponível em: <http://www.segup.pa.gov.br/defsoc_segpub.htm>. 
 
SIEDER, R., SCHJOLDEN, L., ANGEL, A. The Judicialization of Politics in Latin 
America. São Paulo: MacMillan, 2005. 
 



174 
 

 

SILVA, Eudenísio Batista da. Avaliação de Políticas Públicas: Desafios e Tendências. In: 
RABELO;  BERNARDES (Orgs.). Políticas Públicas e Sociedade Civil. São Paulo, 2004 
p. 20. 
 
SILVA, Jorge da. Militarização da segurança pública e reforma da polícia: um depoimento. 
In: Ensaios Jurídicos - O Direito em revista. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de 
Atualização Jurídica (IBAJ), 1996. 
 
__________. Jorge da. Controle da Criminalidade e Segurança Pública na nova ordem 
constitucional. Rio de Janeiro: Forense, v. 1, 2003. 
 
__________. Jorge da. Representação e ação dos operadores do sistema penal do Rio de 
Janeiro. Tempo Social – Revista de Sociologia da USP, v. 9, n. 1, 1997. 
 
__________. Jorge da. Violência Policial e Ideologia dos Algozes-Vítima. In: OLIVEIRA, 
D. et al. Violência Policial: Tolerância Zero? Goiânia, Editora UFG, pp. 69-84, 2001. 
 
SILVA, José Afonso da. Poder Constituinte e Poder popular. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2007. 
 
__________. Um Pouco de Direito Constitucional Comparado. Três projetos de 
constituição. São Paulo: Malheiros Editores, 2009. 
 
SKOLNICK, Jerome. A experiência dos Estados Unidos em matéria de justiça penal. In: 
Segurança Pública como tarefa do Estado e da Sociedade. São Paulo: Konrad-
Adenauer Stiftung, 1998. (Série Debates, 18). 
 
SHUGART, Matthew S.; CAREY, John M. Presidents and Assemblies: constitutional 
design and electoral dynamics. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 
 
SHUGART, Matthew S.; Carroll, Royce. Neo-Madisonian Theory and Latin American 
Institutions. Center for the Study of Democracy (University of California, Irvine). 2006. 
 
SHUGART, Matthew S; Haggard, Stephan. Institutions and public policy in presidential 
systems. In Haggard, S., and McCubbins, M. D. (Eds.) Presidents, Parliaments, and Policy. 
New York and London: Cambridge University Press. 2001. 
 
SHUGART, Matthew S., Moreno, Erica e Crisp, Brian. The Accountability Deficit in Latin 
America. Trabalho apresentado no seminário Institutions, Accountability, and Democratic 
Governance in Latin America. Kellogg Institute of International Studies/University of 
Notre Dame, Notre Dame, IN, 8-9 de maio. 2000. 
 
 
SOARES, Luiz Eduardo, VIANA, Luiz Werneck. Construindo a segurança. Jornal O 
Globo, Rio de Janeiro, 11/07/2003. Coluna Opinião, p.7. 
 
SOARES, Luiz Eduardo. Segurança pública: presente e futuro. Estudos avançados, n. 20 
(56), 2006. 
 
__________. Segurança tem saída. Rio de Janeiro: Ed. Sextante, 2006. 



175 
 

 

__________. A Política Nacional de Segurança Pública: histórico, dilemas e perspectivas. 
Estudos avançados, v. 21, n.61, São Paulo sep./dec. 2007. 
 
SOUZA, Amaury de. Political Reform in Brazil. Promises and Pitfalls. Policy Papers on 
the Americas. Volume XV, Study 3. April 2004. 
 
SOUZA, Amaury; Bolívar Lamounier. A Feitura da Nova Constituição: Um Reexame da 
Cultura Política Brasileira.” In: De Geisel a Collor: O Balanço da Transição, Bolívar 
Lamounier (Ed.). São Paulo: Editora Sumaré, 1990, pp. 81-104. 
 
SOUZA, Márcia Teixeira de. O processo decisório na Constituição de 1988: práticas 
institucionais. Lua Nova,  São Paulo,  n. 58,   2003.   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
64452003000100004&lng=en&nrm=iso>. Access on 26  may  2009.  doi: 10.1590/S0102-
64452003000100004. 
 
SOUZA, Saulo Santos de. Arenas e arranjos institucionais: as reformas do governo 
Cardoso em perspectiva comparada. Rev. Sociol. Polít., Curitiba, 19, p. 149-154, nov. 
2002. 
 
SULOCKI, Victoria-Amália de B. C. G. Segurança Pública e Democracia. Aspectos 
Constitucionais das Políticas Públicas de Segurança. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 
 
SUNDFELD, Carlos A. O Fenômeno Constitucional e suas Três Forças. In: SOUZA 
NETO et al (Coords.). Vinte Anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009. 
 
TATE, C. Neal. Why the Expansion of Judicial Power? In: The Global Expansion of 
Judicial Power. In: The Global Expansion of Judicial Power. New York: New York 
University Press, 2005. 
 
TAVARES, José Vicente. A arma e a flor: formação da organização policial, consenso e 
violência. Tempo Social: Revista de Sociologia da USP, vol. 9, n. 1, 1997. 
 
TILLY, Charles “Democracy is a Lake” In: ANDREWS, George Reid; CHAPMAN, 
Herrick (Eds). The Social Construction of Democracy, 1870-1990. New York: New 
York University Press, 1995. 
 
TSEBELIS, George. Jogos ocultos: escolha racional no campo da política comparada. 
Tradução de Luiz Paulo Rouanet. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1998. 
 
__________. Veto Players. How Political Institutions Work. Princeton, New Jersey: 
Princeton University Press, 1994.  
 
__________. Decision Making in Political Systems: Veto Players in Presidentialism, 
Parliamentarism, Multicameralism and Multipartism. British Journal of Political Science, 
july, 1995, p. 289-326. 
 



176 
 

 

__________. Processo decisório em sistemas políticos: veto players no presidencialismo, 
parlamentarismo, multicameralismo e pluripartidarismo. Revista Brasileira de Ciências 
Sociais, v. 12, n. 34, p. 89-117, 1997. 
 
VALLINDER, Torbjorn. When the Courts Go Marching In. In: The Global Expansion of 
Judicial Power. New York: New York University Press, 2005. 
 
VELLOSO, João Paulo dos Reis; ALBUQUERQUE, Roberto Cavalcanti de (Coords.). 
Pobreza, cidadania e segurança. Rio de Janeiro: José Olympio, 2000. 
 
WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. 3. ed. 
Tradução de Régis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Brasília: UnB, 2 v. 1999. 
 
ZALUAR, Alba. Um debate disperso: violência e crime no Brasil da redemocratização. 
São Paulo em Perspectiva, v. 3, n. 3, São Paulo: 1999. 
 
ZALUAR, Alba. Democratização inacabada: fracasso da segurança pública. Estudos 
avançados, 21 (61), 2007. 

ZAVERUCHA, Jorge. Relações civil-militares no primeiro governo da transição brasileira: 
uma democracia tutelada. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 9, n. 26, 
p. 162-178, out. 1994. 

_________. Frágil Democracia: Collor, Itamar, FHC e os militares (1990- 
1998). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 
 
_________. Polícia Civil de Pernambuco: o desafio da reforma. Recife: 
Universidade da UFPE, 2003. 
 
_________. FHC, Forças Armadas e Polícia: entre o autoritarismo e a 
democracia. Rio de Janeiro: Record, 2005. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



177 
 

 

 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



178 
 

 

ANEXO 1 
 

Emendas Constitucionais 
Nº DATA CONTEÚDO ÁREA 

EC - 1 31.03.1992 Dispõe sobre a remuneração dos Deputados Estaduais e dos 
Vereadores   

EC - 2 25.08.1992 Dispõe sobre o plebiscito previsto no art. 2º do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.   

EC - 3 17.03.1993 Emenda Constitucional nº 3   
EC - 4 14.09.1993 Dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal.   
EC - 5 15.08.1995 Altera o § 2º do art. 25 da Constituição Federal.   
EC - 6 15.08.1995 Altera o inciso IX do art. 170, o art. 171 e o § 1º do art. 176 da 

Constituição Federal.   
EC - 7 15.08.1995 Altera o art. 178 da Constituição Federal e dispõe sobre a 

adoção de Medidas Provisórias   
EC - 8 15.08.1995 Altera o inciso XI e a alínea "a" do inciso XII do art. 21 da 

Constituição Federal.   
EC - 9 09.11.1995 Dá nova redação ao art. 177 da Constituição Federal, alterando 

e inserindo parágrafos.   
EC - 10 04.03.1996 Altera os arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, introduzidos pela Emenda Constitucional de 
Revisão n° 1, de 1994.   

EC - 11 30.04.1996 Permite a admissão de professores, técnicos e cientistas 
estrangeiros pelas universidades brasileiras e concede 
autonomia às instituições de pesquisa científica e tecnológica. 

  
EC - 12 15.08.1996 Outorga competência à União, para instituir contribuição 

provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de 
créditos e direitos de natureza financeira.   

EC - 13 21.08.1996 Dá nova redação ao inciso II do art. 192 da Constituição 
Federal.   

EC - 14 12.09.1996 Modifica os arts. 34, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e 
dá nova redação ao art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.   

EC - 15 12.09.1996 Dá nova redação ao § 4º do art. 18 da Constituição Federal. 
  

EC - 16 04.06.1997 Dá nova redação ao § 5º do art. 14, ao caput do art. 28, ao 
inciso II do art. 29, ao caput do art. 77 e ao art. 82 da 
Constituição Federal.   

EC - 17 22.11.1997 Altera dispositivos dos arts. 71 e 72 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, introduzidos pela Emenda 
Constitucional de Revisão nº 1, de 1994.   

EC - 18 05.02.1998 Dispõe sobre o regime constitucional dos militares.   
EC - 19 04.06.1998 Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da 

Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle 
de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo 
do Distrito Federal, e dá outras providências. 

  
EC - 20 15.12.1998 Modifica o sistema de previdência social, estabelece normas 

de transição e dá outras providências.   
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EC - 21 18.03.1999 Prorroga, alterando a alíquota, a contribuição provisória sobre 
movimentação ou transmissão de valores e de créditos e de 
direitos de natureza financeira, a que se refere o art. 74 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias.   

EC - 22 18.03.1999 Acrescenta parágrafo único ao art. 98 e altera as alíneas "i" do 
inciso I do art. 102, e "c" do inciso I do art. 105 da 
Constituição Federal.   

EC - 23 02.09.1999 Altera os arts. 12, 52, 84, 91, 102 e 105 da Constituição 
Federal (criação do Ministério da Defesa).   

EC - 24 09.12.1999 Altera dispositivos da Constituição Federal pertinentes à 
representação classista na Justiça do Trabalho.   

EC - 25 14.02.2000 Altera o inciso VI do art. 29 e acrescenta o art. 29-A à 
Constituição Federal, que dispõem sobre limites de despesas 
com o Poder Legislativo Municipal.   

EC - 26 14.02.2000 Altera a redação do art. 6º da Constituição Federal.   
EC - 27 21.03.2000 Acrescenta o art. 76 ao Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, instituindo a desvinculação de arrecadação de 
impostos e contribuições sociais da União.   

EC - 28 25.05.2000 Dá nova redação ao inciso XXIX do art. 7º e revoga o art. 233 
da Constituição Federal.   

EC - 29 13.09.2000 Altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição 
Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos 
mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de 
saúde.   

EC - 30 13.09.2000 Altera a redação do art. 100 da Constituição Federal e 
acrescenta o art. 78 no Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, referente ao pagamento de precatórios judiciários. 

  
EC - 31 14.12.2000 Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

introduzindo artigos que criam o Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza.   

EC - 32 11.09.2001 Altera dispositivos dos arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66, 84, 88 e 
246 da Constituição Federal, e dá outras providências. 

  
EC - 33 11.12.2001 Altera os arts. 149, 155 e 177 da Constituição Federal.   
EC - 34 13.12.2001 Dá nova redação à alínea c do inciso XVI do art. 37 da 

Constituição Federal.   
EC - 35 20.12.2001 Dá nova redação ao art. 53 da Constituição Federal.   
EC - 36 28.05.2002 Dá nova redação ao art. 222 da Constituição Federal , para 

permitir a participação de pessoas jurídicas no capital social de 
empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens, nas condições que especifica.   

EC - 37 12.06.2002 Altera os arts. 100 e 156 da Constituição Federal e acrescenta 
os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.   

EC - 38 12.06.2002 Acrescenta o art. 89 ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, incorporando os Policiais Militares do extinto 
Território Federal de Rondônia aos Quadros da União.   

EC - 39 19.12.2002 Acrescenta o art. 149-A à Constituição Federal (instituindo 
contribuição para custeio do serviço de iluminação pública nos 
Municípios e no Distrito Federal).   



180 
 

 

EC - 40 29.05.2003 Altera o inciso V do art. 163 e o art. 192 da Constituição 
Federal, e o caput do art. 52 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.   

EC - 41 31.12.2003 Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da Constituição 
Federal, revoga o inciso IX do § 3º do art. 142 da Constituição 
Federal e dispositivos da Emenda Constitucional nº 20, de 15 
de dezembro de 1998, e dá outras providências.   

EC - 42 31.12.2003 Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências. 
  

EC - 43 15.04.2004 Altera o art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, prorrogando, por 10 (dez)anos, a aplicação, por 
parte da União, de percentuais mínimos do total dos recursos 
destinados à irrigação nas Regiões Centro-Oeste e Nordeste. 

  
EC - 44 30.06.2004 Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências. 

  
EC - 45 08.12.2004 Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 

103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 
128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os 
arts. 103-A, 103-B, 111-A e 130-A, e dá outras providências.   

EC - 46 05.05.2005 Altera o inciso IV do art. 20 da Constituição Federal.   
EC - 47 05.07.2005 Altera os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, para 

dispor sobre a previdência social, e dá outras providências. 
  

EC - 48 10.08.2005 Acrescenta o § 3º ao art. 215 da Constituição Federal, 
instituindo o Plano Nacional de Cultura.   

EC - 49 08.02.2006 Altera a redação da alínea b e acrescenta alínea c ao inciso 
XXIII do caput do art. 21 e altera a redação do inciso V do 
caput do art. 177 da Constituição Federal para excluir do 
monopólio da União a produção, a comercialização e a 
utilização de radioisótopos de meia-vida curta, para usos 
médicos, agrícolas e industriais. 

  
EC - 50 14.02.2006 Modifica o art. 57 da Constituição Federal.   
EC - 51 14.02.2006 Acrescenta os §§ 4º, 5º e 6º ao art. 198 da Constituição 

Federal.   
EC - 52 08.03.2006 Dá nova redação ao § 1º do art. 17 da Constituição Federal 

para disciplinar as coligações eleitorais.   
EC - 53 19.12.2006 Dá nova redação aos arts. 7º, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da 

Constituição Federal e ao art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.   

EC - 54 20.09.2007 Dá nova redação à alínea c do inciso I do art. 12 da 
Constituição Federal e acrescenta art. 95 ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, assegurando o 
registro nos consulados de brasileiros nascidos no estrangeiro. 

  
EC - 55 20.09.2007 Altera o art. 159 da Constituição Federal, aumentando a 

entrega de recursos pela União ao Fundo de Participação dos 
Municípios.   

EC - 56 20.12.2007 Prorroga o prazo previsto no caput do art. 76 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras 
providências.   

EC - 57 18.12.2008 Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias para convalidar os atos de criação, fusão, 
incorporação e desmembramento de Municípios. 

  
Fonte: Senado Federal    
Obs.: A tabela inclui até a Emenda Constitucional nº 57 de 18 de dezembro de 2008. 
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ANEXO 2 
 

Emendas Constitucionais de Revisão 
Nº DATA CONTEÚDO ÁREA 

EMR - 1 01.03.1994 Emenda Constitucional de Revisão nº 1   

EMR - 2 07.06.1994 Emenda Constitucional de Revisão nº 2   

EMR - 3 07.06.1994 Emenda Constitucional de Revisão nº 3   

EMR - 4 07.06.1994 Emenda Constitucional de Revisão nº 4   

EMR - 5 07.06.1994 Emenda Constitucional de Revisão nº 5   

EMR - 6 07.06.1994 Emenda Constitucional de Revisão nº 6   
Fonte: Senado Federal 
Obs.: Texto consolidado até a Emenda Constitucional nº 57 de 18 de dezembro de 2008. 
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ANEXO 3 
 

Propostas de Emenda Constitucional apresentadas pelo Governo Federal em tramitação (por ano) 

Nº da PEC Ementa 

174 / 95 Modifica disposições do Título "Da Organização dos Poderes". 

369/ 96  Institui o serviço civil obrigatório. 

370/ 96 Modifica o artigo 207 da Constituição Federal.(Autonomia Universitária) 

413/ 96 Altera dispositivos da Constituição, pertinentes ao trabalho do menor. 

514/ 97 Altera os arts. 21, 22, 30, 32 e 144 da Constituição, e dá outras 
providências.(Sistema de Segurança Pública) 

618 / 98 Acresce inciso ao art. 20 da Constituição. (Patrimônio Genético) 

- Não há propostas do Executivo no ano de 1999. 

232 / 2000 Inclui o § 8o ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

406 / 2001 Acrescenta § 5º ao art. 103 da Constituição Federal 

- Não há propostas do Executivo nos anos de 2002 e 2004. 

369 / 2005 
 Dá nova redação aos arts. 8o, 11, 37 e 114 da  

149 / 2007 
 

Acrescenta § 3o ao art. 143 da Constituição, para estabelecer reserva de 
vagas para licenciados do serviço militar inicial nas polícias militares. 

144 / 2007 
 Dispõe sobre a Defensoria Pública. 

287 / 2008 
 

Acresce o art. 96 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para 
instituir o Fundo para a Revitalização Ambiental e o Desenvolvimento 
Sustentável da Bacia do rio São Francisco. 

233 / 2008 
 Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências. 

322 / 2009 
 

Acrescenta parágrafo ao art. 17 da Constituição Federal, para dispor sobre 
a cláusula de desempenho eleitoral. 

Fonte: Presidência da República 


