
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA 

 

 

 

 

 

 

FÁBIO ALVES DE CASTRO VILELA 

 

 

 

 

 

 

FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA NO BRASIL E A 

PRIMEIRA CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2018



  



  

FÁBIO ALVES DE CASTRO VILELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA NO BRASIL E A 

PRIMEIRA CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciência Política da Universidade 

Federal de Goiás, como requisito parcial para 

obtenção do título de mestre em Ciência 

Política. 

 

Orientadora: Professora Dra. Denise Paiva 

Ferreira. 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2018 



  



  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha amada esposa e às minhas duas Anas, 

pela compreensão e pelo apoio incondicional. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Minha eterna gratidão aos amigos de curso, que 

me auxiliaram nesta jornada; aos professores, 

que mantiveram sua paciência redobrada com 

minhas eternas dúvidas, falhas e limitações; e 

aos amigos de profissão, sem os quais eu 

realmente não conseguiria me dedicar com o 

mesmo empenho à realização deste propósito.  



  

RESUMO 

 

O estudo analisa as ações governamentais, os processos, as táticas, as estratégias ou os 

programas com potencial de consubstanciar algum tipo de política pública de segurança 

formulada de acordo com os princípios e as diretrizes deliberadas na primeira Conferência 

Nacional de Segurança Pública no Brasil. Dessa forma, usando uma abordagem de pensamento 

hipotético-dedutivo, por meio da proposição da hipótese de que mais da metade dos atos 

normativos formulados pelo Congresso Nacional depois da publicação do relatório da primeira 

Conferência Nacional de Segurança Pública, que instituíram ações governamentais, processos, 

táticas, estratégias ou programas com potencial de consubstanciar algum tipo de política pública 

de segurança guardaram relação com os princípios e as diretrizes nela deliberados, pretendeu-

se demonstrar, comparativamente, a proporção encontrada entre os princípios e as diretrizes e 

o que foi produzido pelo Poder Público nesse setor. O trabalho se inicia por uma pesquisa 

bibliográfica sobre políticas públicas e teorias sobre democracia participativa e deliberativa, 

para, em seguida, analisar o relatório final da primeira Conferência Nacional de Segurança 

Pública, relacionado com os dados que dizem respeito aos atos em questão, dispostos nos 

sistemas de informações em rede (Internet) do Congresso Nacional e do Ministério da Justiça, 

extraindo-se as informações necessárias para auxiliar no preenchimento de lacunas do 

conhecimento científico que consigam explicar a formulação e o desenho de políticas públicas 

de segurança no Brasil. Como resultado, confirmou-se a hipótese, demonstrando-se qual o 

percentual atingido por esses atos, inclusive em relação a cada princípio e diretriz. 

 

Palavras-chave: Democracia. Conferências. Políticas Públicas. Segurança. 

 



  

ABSTRACT 

 

This research studied government actions, processes, tactics, strategies or programs with the 

potential to substantiate any type of security policy formulated in accordance with the principles 

and guidelines deliberate at the first national conference of public safety in Brazil. In this way, 

using a hypothetical deductive thinking approach, by means of the hypothesis that more than 

half of the normative acts formulated by the Brazilian Congress, after the publication of this 

conference report’s, governmental actions, processes, tactics, strategies, or programs with the 

potential to substantiate some kind of security policy have been related to the principles and 

guidelines it has deliberately, tried demonstrate, comparatively, the percentage found between 

the principles and the guidelines and what has been produced by the public power in this sector. 

The work begins with a bibliographical research on policy and theories about participatory and 

deliberate democracy, to analyze the final report of the first national conference of public safety 

in Brazil, concerned to the data related to the government acts in question, arranged in the 

network information systems (INTERNET) of the Brazilian Congress and the Justice Ministry, 

extracting the necessary information to assist in the filling of gaps of scientific knowledge that 

Can explain the formulation and security policy design’s in Brazil. As result, the hypothesis 

was confirmed, demonstrating the percentage achieved by these acts, including in relation to 

each principle and guideline. 

 

Key words: Democracy. Conferences. Policy. Security. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objeto de pesquisa os princípios e as diretrizes da primeira 

Conferência Nacional de Segurança Pública (1ª Conseg) e os atos normativos produzidos pelo 

Congresso Nacional após a publicação do relatório final dessa conferência, que instituíram 

ações governamentais, processos, táticas, estratégias ou programas com potencial de 

consubstanciar algum tipo de política pública de segurança no Brasil. 

Assim, pretende-se responder às seguintes indagações: quais os atos normativos 

formulados pelo Congresso Nacional depois da publicação do relatório da 1ª Conseg, que 

instituíram ações governamentais, processos, táticas, estratégias ou programas com potencial 

de consubstanciar algum tipo de política pública? Destas, quais guardaram relação com os 

princípios e as diretrizes contidos no relatório dessa conferência? Posteriormente, partindo-se 

da hipótese de que o conteúdo dos referidos atos está de acordo com as temáticas deliberadas, 

demonstrar-se-á qual o parâmetro entre elas. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre temas de políticas públicas de 

segurança, democracia participativa e deliberativa. Foi também realizada pesquisa documental, 

analisando o conteúdo do relatório final da 1ª Conseg, cada um de seus princípios e diretrizes 

deliberados, assim como de todos os atos normativos formulados pelo Congresso Nacional 

depois da publicação do relatório dessa conferência. 

Outrossim, em virtude da própria dinâmica do processo legislativo, não é objeto desta 

pesquisa verificar qual a influência direta de cada tema consubstanciado em um princípio ou 

diretriz na aprovação e sanção desses atos normativos. Somente uma entrevista com cada 

parlamentar e sua respectiva equipe de assessores, assim como servidores da esfera da 

Segurança Pública, entre outros atores que participaram direta ou indiretamente dos processos 

correspondentes ao período compreendido após o relatório até 2016, poderia tentar averiguar 

esse tipo de questionamento. Ademais, não se cogitou o conteúdo subjetivo das entrevistas e o 

potencial que elas teriam de retratar a realidade de forma científica, o que inviabilizaria esse 

tipo de análise. Elas foram tratadas apenas como forma de demonstração da análise de cada 

etapa referente à justificativa, à exposição de motivos, à discussão, entre outras, de cada um dos 

projetos de lei, de medida provisória e emenda constitucional, que resultaram na apuração dos 

atos normativos analisados. Duas proposições, encontradas no PL 1332/2003 e na MPV 

657/2014, que fizeram registro formal da conferência em questão em documentos relacionados 

aos processos, foram identificadas, formando um universo inadequado para o que se propõe 

neste trabalho. 
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A primeira sessão trata da temática relacionada à formulação de políticas públicas de 

segurança no contexto brasileiro, distinguindo-as de políticas de segurança pública, 

correlacionando o reconhecimento do problema a ser solucionado por cada um dos dois tipos 

com os estágios do ciclo de políticas públicas que as diferem. Isso se justifica porque, sem uma 

delimitação bem clara entre políticas de segurança pública e políticas públicas de segurança, 

inadequada será a solução para um problema por se confundir seu efeito com sua causa, como, 

por exemplo, a tentativa de tratar o fenômeno da violência e a sensação de insegurança apenas 

com técnicas de repressão, formulando-se uma política que, ao ser implementada, não consegue 

atender ao princípio constitucional da eficiência. Na sequência, apresentar-se-ão fundamentos 

teóricos que avalizam a adoção do modelo de conferências como estratégia para aumentar a 

participação e a deliberação popular na formulação dessas políticas, no exercício do controle 

social, no enfrentamento do fenômeno da violência e nas ações que visam atenuar a sensação 

de insegurança. 

No segundo capítulo, são abordados o formato e a dinâmica da 1ª Conseg, apresentando-

se os fundamentos que recomendam ampliar a participação e a deliberação popular na 

colaboração entre sociedade civil e administração pública para se encontrar soluções ao 

problema da insegurança, para atender ao texto constitucional de 1988, depois que, no capítulo 

III do Título V, que sistematiza a Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, foi 

formalmente previsto que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos. Para isso, contextualiza-se o cenário brasileiro das políticas de segurança pública, que 

vinham sendo formuladas de modo isolado e se concentrando, tradicionalmente, na alta 

administração pública, que protagonizava todos os outros estágios do ciclo de políticas públicas, 

desde a montagem da agenda, a tomada de decisão, a implementação até a avaliação. Em 

seguida, serão explicados os fundamentos teóricos que vêm propondo a ampliação da 

participação e da deliberação popular na formulação e implementação das políticas públicas de 

segurança, assim como os que contestam a efetividade dessas participação e deliberação. 

O terceiro capítulo traz o resultado da análise do conjunto de atos normativos produzidos 

pelo Congresso Nacional após a 1ª Conseg, no sentido de verificar a hipótese de que as ações 

governamentais, processos, táticas, estratégias ou programas com potencial de consubstanciar 

algum tipo de política pública de segurança formulada no Brasil após a conferência em destaque 

estão de acordo com os princípios e as diretrizes nela deliberados, até o ano de 2016. Nesse 

ínterim demonstra-se o percentual em que os princípios e diretrizes são inferidos do bojo de 

cada um desses atos normativos selecionados, chegando-se à percentagem total. Após, ao 

classificar tanto os princípios e as diretrizes em epígrafe como os atos em questão, 
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relacionando-os em políticas públicas de segurança e políticas de segurança pública, apresenta-

se como a Administração Pública optou por lidar, primeiramente, com problemas mais 

relacionados com os segundos, seguindo a mesma preferência dos integrantes da 1ª Conseg. 
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2 FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA 

 

Este primeiro capítulo tem como propósito abordar a temática relacionada à formulação 

de políticas públicas de segurança no contexto brasileiro, historicamente desenvolvida pelo 

Estado de modo insulado, sem a participação efetiva da sociedade civil. Também tem como 

desígnio apontar as distinções entre políticas públicas de segurança e políticas de segurança 

pública (ADORNO, 1996; BALESTRERI, 2002; FILOCRE, 2009; OLIVEIRA, 2002), 

correlacionando o reconhecimento do problema a ser solucionado por cada uma com os estágios 

do ciclo de políticas públicas (JEKINS, 1978 apud HOWLETT, 2013) que as diferem. Ao final 

deste capítulo, terão sido apresentados fundamentos que contemplem a escolha da ferramenta 

política “conferências” como forma de ampliar a participação e a deliberação popular na 

colaboração entre sociedade civil e administração pública para se encontrar possíveis soluções 

para problemas relacionados à violência e à criminalidade. 

A formulação de políticas públicas de segurança no Brasil vinha sendo concentrada, 

isolada e tradicionalmente, na alta administração pública, assim como o protagonismo em todos 

os outros quatro estágios do ciclo de políticas públicas, desde a montagem da agenda1, a tomada 

de decisão2, a implementação3 até a avaliação4. Com promulgação da Constituição de 1988, 

contudo, há condições para que, por meio da criação de mecanismos de participação e 

deliberação, a sociedade civil passe a colaborar, cooperativamente, com o poder estatal e deixe 

o papel de coadjuvante, seja na forma de audiências públicas, de mesas temáticas de 

                                                           
1  “a montagem da agenda diz respeito ao reconhecimento de que algum assunto é um problema que requer 

mais atenção por parte do governo” (HOWLETT et al., 2013, p. 104). 
2  “O estágio da tomada de decisão no processo político é aquele em que uma ou mais, ou nenhuma, das opções 

que foram debatidas e examinadas durante os dois estágios anteriores do ciclo político é aprovada como curso 

oficial de ação” (HOWLETT et al., 2013, p. 157).  
3  “Depois que um problema público conseguiu entrar na agenda politica, depois que foram formuladas várias 

opções para resolvê-lo e depois que o governo estabeleceu os objetivos políticos e se decidiu por um curso de 

ação, ainda cabe a ele colocar a decisão em prática. O esforço, os conhecimentos e os recursos empregados para 

traduzir as decisões políticas em ação compreendem o estágio da implementação do ciclo político” (HOWLETT 

et al., 2013, p. 179). 
4  “o conceito de avaliação de políticas se refere, em termos amplos, ao estágio do processo em que se 

determina como uma política de fato está funcionamento na prática. Ela envolve a avaliação dos meios que são 

empregados e dos objetivos que são atendidos.” (HOWLETT et al., 2013, p. 199). 
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negociação, de conselhos ou de conferências de políticas públicas,5 tal como se deu no âmbito 

da primeira Conferência de Segurança Pública (1ª Conseg). 

Outrossim, como não é objetivo deste trabalho aprofundar o debate sobre as demais 

formas de participação e deliberação popular, mas apenas a modalidade conferências, 

especificamente da 1ª Conseg, antes de se tratar da conferência em questão é preciso estabelecer 

uma distinção entre políticas públicas de segurança e políticas de segurança pública. 

 

2.1 Políticas públicas de segurança e políticas de segurança pública 

 

Lançando mão da contribuição já prestada por diversos autores (ADORNO, 1996; 

BALESTRERI, 2002; FILOCRE, 2009; OLIVEIRA, 2002) para se estabelecer uma distinção entre 

políticas públicas de segurança e políticas de segurança pública, infere-se que o cerne dessa questão 

parte da premissa de que as segundas são apenas uma dimensão daquilo que se compreende como 

as primeiras. 

Políticas de segurança pública restringem-se a um conjunto de programas, estratégias, 

processos e ações voltados à manutenção da ordem pública, da estabilidade social e da aplicação da 

justiça, mediante controle repressivo-penal da criminalidade e sanção de comportamentos 

indesejados que atentem para bens jurídicos relevantes tutelados pelo Estado, por meio de sistema 

criminal, ou seja, dos sistemas de Polícia, de Justiça (em sentido estrito) e Penitenciário (ADORNO; 

1996; FILOCRE, 2009; OLIVEIRA, 2002). Aqui, a solução a ser apresentada para o problema parte 

do aparelhamento do Poder de Polícia, dos órgãos judiciais e penitenciários, estruturação e do 

aperfeiçoamento funcional das instituições destinadas a esses fins.  

De acordo com Sérgio Adorno (1996), Ricardo Balestreri (2002), D’Aquino Filocre (2009) 

e Oliveira (2002), e correlacionando suas compreensões com a concepção de ciclos de políticas 

públicas (JEKINS, 1978 apud HOWLETT, 2013), as políticas públicas de segurança são um 

conjunto de decisões inter-relacionadas, tomadas pelo Poder Público – detentor do monopólio do 

uso legítimo da força (WEBER, 1997) –, pelas estruturas responsáveis por políticas sociais e pela 

sociedade civil, que dizem respeito à seleção de objetivos, táticas e estratégias múltiplas de controle 

                                                           
5  Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento 

da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes 

diretrizes: 

I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a 

coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades 

beneficentes e de assistência social; 

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle 

das ações em todos os níveis. 
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social, no enfrentamento do fenômeno da violência, da sensação de insegurança, e da constante 

tentativa de estabilização dos índices de criminalidade, bem como dos instrumentos e mecanismos 

necessários para alcançá-los, dentro da margem de discricionariedade e legalidade que delimitam 

as ações propostas como soluções.  

A partir dessa percepção, infere-se que a identificação do problema é tarefa complexa, uma 

vez que a sensação de insegurança é subjetiva e a violência e criminalidade são fenômenos 

multicausais. Por isso, demandam táticas e ferramentas multifatoriais que não somente imprimam 

reforço no arcabouço e nas funções dos órgãos de segurança pública, mas que efetivamente 

proporcionem a concretização de direitos sociais como a educação, a saúde, a seguridade social, a 

habitação digna, a atividade laboral lícita, o lazer, o esporte, a cultura, o turismo e o próprio direito 

à segurança, seja à integridade moral e física, seja à liberdade de ir e vir, enfim, todo o arquétipo de 

uma vida digna, racionalizando as últimas ratio de controle social e punição. 

Diante dessa diferenciação, pertinente a argumentação de David Garland (2012, p. 58) para 

evidenciar a maneira como as políticas de segurança pública vêm sendo desenhadas e 

implementadas nas últimas décadas quando afirma que “a atenção está sendo deslocada para o 

tratamento dos efeitos do crime” e aponta as limitações estruturais do Estado Democrático de 

Direito em conseguir dirimir conflitos interpessoais e públicos, ditos violentos e/ou criminais, 

quando, na época moderna, passou a assumir para si “funções de controle e responsabilidades que 

outrora pertenciam a instituições da sociedade civil” (GARLAND, 2012, p. 60-61).  

Assim, sem uma delimitação bem clara entre políticas de segurança pública e políticas 

públicas de segurança, de modo a confundir o tratamento do que são causas e consequências dos 

problemas que se busca solucionar, tem-se como resultado a implementação de uma política que 

não atende ao princípio constitucional da eficiência.6 Esse princípio orienta que as ações propostas 

como solução no enfrentamento dos problemas de violência e da sensação de insegurança, assim 

como os instrumentos e mecanismos a serem empregados, devem ter relação com as táticas e 

estratégias adequadas para alcançar esse objetivo de prestar um serviço essencial de segurança à 

população (DAL BOSCO, 2008).  

Programas atuais de reinserção social nas progressões de penas e liberdades condicionais 

de condenados que visam atender, respectivamente, a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, de 11 

                                                           
6  Art. 37. A administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também o seguinte:  

[...] 

Art. 144. [...] 

§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de 

maneira a garantir a eficiência de suas atividades. (grifos não originais) 
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de julho de 1984)7 e o Código Penal Brasileiro (Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940),8 podem 

ser citados como exemplo de inobservância do princípio anotado no parágrafo anterior. As 

respectivas políticas públicas, que visam trazer o condenado de volta à convivência social em 

condições de não persistir no cometimento de novas infrações, não têm atendido à finalidade que 

se propõe (ANDRADE et al., 2015; IPEA, 2014), seja no caso da progressão, quando o preso passa 

de um regime mais severo para outro mais brando assim que atenda às obrigações legais (fechado 

para o semi-aberto, com autorização para o trabalho externo durante o dia e o dever de passar a 

noite na prisão, e desse para o aberto, quando a pena deve ser cumprida em casa do albergado ou, 

na falta deste, em local adequado, como, por exemplo, sua residência), seja no caso da liberdade 

condicional, quando essa é antecipada ao preso por preenchimento dos requisitos legais. 

David S. Fonseca (2012), fazendo referência a Feeley e Simon (1992), ressalta o caráter 

apenas gerencial das estratégias que não objetam a transformação social, a solução pela raiz do 

problema e argumenta sobre suas ineficiências. O design e a implementação se espelham em noções 

de contabilidade e a implementação numa espécie de gerenciamento de estoque, o que destaca a 

inabilidade das instituições policiais, judiciais e penitenciárias para tratar a questão da insegurança. 

Então, manter restrita a discussão sobre segurança pública e a tomada de decisão referentes à área 

aos mesmos atores, desconsiderando o papel da sociedade civil, mostra um mecanismo pouco 

legítimo de ação estatal, ou que não atende ao princípio da eficiência, tal como mostrado 

anteriormente. 

Políticas de segurança pública são comumente formuladas, implementadas e avaliadas com 

base em estatísticas e incidências territoriais criminais, cujas análises constumam se concentrar nos 

dados coletados pelas próprias instituições policiais, judiciais e penitenciárias, todas elas 

pertencentes a um só sistema (FILOCRE, 2009; OLIVEIRA, 2002; SOUZA, 2009). Esse modelo 

                                                           
7  Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime 

menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no 

regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, 

respeitadas as normas que vedam a progressão. 
8  Art. 83 – O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou 

superior a 2 (dois) anos, desde que: 

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons 

antecedentes; 

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; 

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que 

lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; 

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; 

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, 

tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente 

específico em crimes dessa natureza. 

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a 

concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir 

que o liberado não voltará a delinquir (Código Penal Brasileiro, 1940) 
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profissional de controle social adotado pelo sistema público de segurança, utilizado no 

enfrentamento do fenômeno da violência e nas ações que visam reduzir os índices de criminalidade, 

apresentou, de fato, um progresso quanto à especialização profissional de burocratas elegidos por 

seleção pública e preparados mediante técnicas e métodos bastante específicos para desempenho 

de suas funções e em relação ao aspecto de legalidade que elas devem seguir. Entretanto, ainda que 

o alto grau de profissionalização que delimita as ações tenha justificado a concentração de todas as 

etapas do ciclo de políticas públicas nessa tecnoestrutura (CUSTÓDIO, 2007; MOORE, 2003), essa 

estratégia de controle concentrada nos resultados dos problemas, nos efeitos do crime, apesar de 

avançar em direção à busca pela eficácia no que concerne à diminuição da violência, demonstra, no 

entanto, um incremento nas taxas e nos índices que se quer reduzir.  

A título de exemplificação, tomemos os últimos estudos apresentados pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), no Atlas da Violência (CERQUEIRA et al., 2018), e pelo 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2017), no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 

que abordam a problemática sob a ótica da evolução da violência contra a pessoa nos últimos 

anos. 

Do Atlas da Violência de 2018 extrai-se, de 2006 a 2016, uma taxa de variação de 25,8% de 

homicídios registrados no Brasil, conforme se vê no Gráfico 1 (CERQUEIRA et al., 2018, p. 27). 

 

Gráfico 1 – Homicídios registrados no Brasil de 2006 a 2016 

 
Fonte: Adaptado pelo autor de Atlas da Violência de 2018 (CERQUEIRA et al., 2018). 

 

Já em relação aos crimes de violência dolosa que não resultaram em morte contra 

pessoa, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2017 apontou que, nos anos de 2014, 2015 

e 2016, seus registros atingiram as marcas de 50.544, 46.873 e 44.080 (para tentativa de 

homicídio), assim como 575.957, 631.383 e 602.628 (para lesão corporal), além de 50.438, 

47.461 e 49.497 (para estupro) e 7.846, 7.211 e 6.548 (para tentativa de estupro), 

respectivamente (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2017, p. 42 e 46). 

49.704 48.219 50.659 52.043 53.016 52.807
57.045 57.396

60.474 59.080
62.517

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



19 

 

 

Gráfico 2 – Crimes de violência dolosa contra pessoa que não resultaram em morte, de 2014 a 2016 

 
Fonte: Adaptado pelo autor de Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2017 (FÓRUM BRASILEIRO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, 2017). 

 

Ademais, ainda nessa linha habitual de políticas de segurança pública, burocratas aos 

quais recaem algum encargo de nível superior, tais como ministros, secretários, diretores e 

comandantes das instituições policiais e penitenciárias, assim como os assessores diretos de 

todos que ocupam essas funções, são os atores mais relevantes na formulação e gestão das 

estratégias escolhidas para serem implementadas. O desenho funda-se num padrão insulado e a 

maneira historicamente escolhida para implementação baseia-se num modelo top-down.9 Isso 

porque, no sistema de segurança pública, as ordens emanadas pelos superiores hierárquicos 

devem ser implantadas pelos street-level bureaucrats,10 policiais de patrulhamento ou rondas 

ostensivas, bem como investigadores e agentes de inteligência ou analistas criminais de campo, 

que estão sujeitos às mais variadas punições disciplinares quando da não observância do 

comando. Não há previsão para que policiais de ronda e operacionais, nem a população a ser 

atendida, sejam consultados sobre a eficiência de suas ações, ou sobre o que possa ser 

melhorado para o alcance de efetividade (MOORE, 2003). Assim, distanciam-se do feed-back 

de outros atores para consolidação e aperfeiçoamento das políticas (FISHER, 2003; 

HOWLETT, 2013; HUPE, 2014; HUPE; HILL, 2007). 

                                                           
9  Ao analisar esse tipo de classificação tradicional, Peter Hupe (2014) distingue o referido modelo de 

implementação de políticas públicas como ocorrendo de cima para baixo, sendo um processo hierárquico 

concatenado de atividades-meio direcionados a atingir objetivos previamente definidos por tomadores de 

decisão, a quem burocratas de nível inferior são claramente subordinados, pressupondo uma separação entre 

administradores e políticos e uma tradução automática entre decisão e ação.  
10  O conceito de street-level bureaucrats, ou “burocratas do nível de rua”, primordialmente difundido por Lipsky, 

relaciona-se aos atores que ocupam a base da estrutura hierárquica estatal, às pessoas empregadas por um governo 

que cotidianamente exercem atividades demandadas por cidadãos na entrega direta de políticas e serviços públicos 

aos cidadãos (PIRES et al., 2018). 
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Políticas públicas de segurança são mais amplas e, por isso, devem ser formuladas, 

implementadas e avaliadas de acordo com o maior volume de informações possível, 

instrumentos de nodalidade oriundos de diversos órgãos dos mais variados setores da 

administração pública (HOWLETT, 2013), ou seja, das secretarias e/ou ministérios voltados 

para educação, saúde, seguridade social, indústria, comércio e trabalho, esporte e lazer, cultura, 

planejamento urbano, dentre outros, assim como da própria sociedade civil (CORRÊA; 

DURAES, 2015; FILOCRE, 2009). Nesse ponto, mais uma vez, relevante mencionar a 

constatação de David Garland (2012) sobre estratégias que compõem uma política pública de 

segurança de interligação. 

 

[...] providências substituindo o dinheiro por cartões de crédito, fabricando cadeados 

nas colunas de direção de carros, empregando supervisores de estacionamento e 

circuito de câmeras de TV no centro da cidade. Coordenando o tempo de fechamento 

de boates rivais, disponibilizando ônibus noturnos e rotas especiais para jogos de 

futebol, alertando os varejistas sobre segurança, incentivando as autoridades locais a 

coordenar as várias agências que lidam com o crime e, claro, encorajando os cidadãos 

a montarem esquemas de Vigilância Comunitária. (GARLAND, 2012, p. 64). 

 

Além disso, nas políticas públicas de segurança torna-se indispensável não somente o 

feed-back constante de todos os atores alcançados pelas soluções apresentadas e da colaboração 

dos burocratas de diferentes setores da administração pública atingidos por ela, mas, 

principalmente, daqueles que participaram da sua elaboração. Dessa forma, se torna possível 

fechar o ciclo, aperfeiçoando-se, expandindo-se e concedendo ao beneficiário e aos servidores 

oportunidades de atuarem a todo o tempo no processo de aprendizagem social (ADORNO, 

1996; BALESTRERI, 2002; FILOCRE, 2009; HALL, 1993; OLIVEIRA 2002). 

Portanto, pelo exposto e estabelecendo-se um diálogo entre Fisher (2003), Howlett 

(2013) e Hupe (2014) com Adorno (1996), Ricardo Balestreri (2002), Custódio (2007), 

D'Aquino Filocre (2009), Corrêa e Duraes (2015) e Oliveira (2002), infere-se que as políticas 

públicas decididas de modos isolado e centralizador, implementadas de maneira fragmentada, 

setorialmente, em modelos top down, e essencialmente excludentes da participação da 

sociedade civil nos seus processos de formulação, passariam a ser incompatíveis com o texto 

constitucional de 1988, principalmente no âmbito da Segurança Pública, depois que no capítulo 

III do Título V, que sistematiza a Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, foi 
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formalmente previsto que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade 

de todos.11 

 

2.2  Conferências como estratégia para aumentar a participação e a deliberação popular 

na formulação de Políticas Públicas de Segurança 

 

Conforme tratado no subtítulo anterior, a formulação, a implementação e a avaliação de 

políticas de segurança pública são, ordinariamente, concentradas em profissionais de alto 

escalão da administração pública, assim como a tomada de decisões recai sobre os cargos de 

gestão mais graduados do aparato estatal. 

Segundo analisado por Mark Moore (2003), o sistema público de segurança adotou um 

modelo profissional no exercício do controle social, no enfrentamento do fenômeno da 

violência e nas ações que visam atenuar a sensação de insegurança. O papel de estabilização 

dos índices de criminalidade, bem como dos instrumentos e mecanismos necessários para 

alcançá-los, é atribuição de burocratas elegidos por seleção pública e preparados mediante 

técnicas e métodos bastante específicos para o desempenho de suas funções. E é justamente em 

razão desse alto grau de especialização profissional e do aspecto de legalidade – características 

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

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I - polícia federal; 

II - polícia rodoviária federal; 

III - polícia ferroviária federal; 

IV - polícias civis; 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

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

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da 

União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha 

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

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

prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; 

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

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

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao 

patrulhamento ostensivo das rodovias federais. 

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao 

patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. 

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da 

União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros 

militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. 

§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-

se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de 

maneira a garantir a eficiência de suas atividades. 

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e 

instalações, conforme dispuser a lei. 
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que delimitam as ações – que se tem justificado a concentração de todas as etapas do ciclo de 

políticas públicas nessa tecnoestrutura. 

Entretanto, no próprio sistema de segurança pública há exemplos de experiências 

participativas na seleção de objetivos e múltiplas estratégias de controle social, no 

enfrentamento do fenômeno da violência, da sensação de insegurança e da constante tentativa 

de estabilização dos índices de criminalidade, bem como dos instrumentos e mecanismos 

necessários para alcançá-los, que estão sendo empregados em todas as regiões brasileiras. Como 

exemplo tem-se o policiamento comunitário, o policiamento orientado para a solução do 

problema e o planejamento estratégico resultante de conferências de políticas públicas, 

decorrentes da proximidade entre street level bureaucrats, conselhos de segurança das 

comunidades e outros atores e agências de determinada localidade.  

De acordo com Mark Moore (2003) e Theodomiro Dias (2009), no policiamento 

comunitário, street level bureaucrats estabelecem sistemas de parceria com moradores e 

trabalhadores de certa comunidade, visando identificar problemas que dão origem à insegurança 

e que mais os afeta para que, juntos, deliberem sobre soluções adequadas que possam evitar a 

propagação de tais problemas ou até mesmo o aparecimento de novos. Aqui, os assuntos podem 

se estender desde questões relacionadas à submoradia, imóveis abandonados, espaço urbano 

sem cuidado ou depredado, falta de escolas e trabalho, ou se restringir a pontos específicos 

usados para uso ou comércio de substâncias ilegais e objetos de mesma natureza.  

Percebe-se, nessa conjuntura, que uma relação de proximidade e confiança é 

estabelecida entre os servidores públicos e a população da área onde o policiamento 

comunitário é implementado. Aliás, quando ausente o capital social (PUTNAM, 2006) as 

primeiras táticas devem ser dirigidas ao estreitamento dos laços de confiança na comunidade. 

É essa relação de proximidade e confiança que permite a colaboração na qual população e os 

street level bureaucrats compartilham tarefas e responsabilidades. Essa interação permite que 

lideranças locais, associações e outras organizações comunitárias assumam um papel mais 

proativo, ocupando o papel de coprotagonista na prevenção de acontecimentos indesejados que 

possam afetar a sensação de insegurança, além de serem fontes de informações fundamentais 

para planejamento de estratégias, escolha de táticas e implementação de ações adequadas para 

solucionar os problemas encontrados. 

Quanto ao policiamento orientado para o problema, “o desafio está em usar outros 

mecanismos além das prisões, que produzam soluções que procurem, dentro e fora do 

departamento, por capacidade operacional utilizável” (MOORE, 2003, p. 138). Nessa 

perspectiva, policy makers recorrem às análises criminais, situacionais e de risco, e buscam, 
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junto aos street level bureaucrats e à comunidade local, as questões que recorrentemente dão 

causa à insegurança e à desordem pública. Estas passam, então, a orientar o planejamento 

estratégico formulado pelas agências, que também se integram na implementação das políticas 

deliberadas, com foco nos problemas verificados e no resultado das ações realizadas (DIAS, 

2009). 

Destarte, para além desses modelos, o ordenamento constitucional brasileiro prevê as 

conferências de políticas públicas, arenas que permitem a participação e a deliberação de 

integrantes da sociedade civil, em formato consultivo ou deliberativo, não somente no 

reconhecimento do problema que integra a agenda formal do governo, mas também subsidiando 

a formulação das políticas públicas necessárias à efetivação da solução proposta e na sua 

implementação (HOWLETT, 2013). 

Diversas legislações foram elaboradas no sistema jurídico brasileiro, dando sequência 

ao texto do constituinte originário e estabelecendo, caso a caso, regras específicas para o 

funcionamento de cada conferência dessa natureza a depender do seu objeto (CUNHA, 2012). 

Sendo assim, não há um modelo geral de como essas conferências de políticas públicas devam 

ser organizadas, embora na maioria delas cidadãos em geral sejam envolvidos em um processo 

institucionalizado de negociação e deliberação, com uma etapa participativa, ou seja, em que a 

ação de cada um é direta, e outra representativa, em que são eleitos membros como delegados, 

visando a discussão de um problema e a busca de soluções para ele (AVRITZER, 2009). 

As particularidades dos assuntos, a diversidade dos participantes e a complexidade de 

cada temática das conferências as levam a apresentar um regramento distinto para a formulação 

das políticas que se quer deliberar. Mas, independentemente de quais regras procedimentais 

possam ser previstas para a sequência de atos que devam ser adotados numa ou noutra 

conferência em particular, o importante é preservar a arena com características que permitam a 

igualdade material – e não só meramente formal – de argumentação, diálogo, discussão e 

debate.12 Essencial ainda resguardar a independência de um indivíduo frente ao outro com quem 

se está relacionando, sem que nenhum tenha ascendência de autoridade sobre os demais. 

Fazer a opção por conferência de políticas públicas tampouco é escolha puramente 

técnica que produz efeitos específicos, independentemente de seus objetivos declarados, mas 

uma seleção eminentemente política, como destaca o desafio lançado como um dos objetivos 

                                                           
12  “Exige-se uma igualdade material através da lei, devendo tratar-se por ‘igual o que é igual e desigualmente 

o que é desigual’. Diferentemente da estrutura lógica formal de identidade, a igualdade pressupõe 

diferenciações. A igualdade designa uma relação entre diversas pessoas e coisas.” (CANOTILHO, 2003, p. 

428, grifos não originais). 
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deste trabalho, pois são esses instrumentos de design que determinam parcialmente quais 

recursos serão usados e por quem. Daí a importância de se compreender quais ideias e visões 

de mundo fundamentam a escolha desse tipo de instrumento.  

A formulação de políticas públicas de segurança por meio de conferência é uma 

estratégia para se apreciar dados inseridos numa pauta de discussão, de modo que a 

administração pública divulga uma série de informações (que traduz transparência e 

credibilidade) e recebe novos dados sobre o problema em pauta e, inclusive, sugestões dos 

próprios destinatários dessas políticas sobre suas soluções potenciais (FISHER, 2003).  

Com a aplicação dessa ferramenta, procura-se, na participação popular, uma alternativa 

para diversas condições em que a formulação de políticas públicas de segurança resulte numa 

implementação exitosa (LIMA; D’ASCENZI, 2013). Os resultados seriam diversos, como a 

diminuição das externalidades que dificultem tomadas de decisão por soluções deliberadas na 

conferência e a sensibilização da administração pública superior para incrementar o orçamento 

com a aplicação imperiosa dos respectivos recursos destinados e, quiçá, tornar as soluções 

apresentadas como integrantes de uma política perene de Estado, ultrapassando programas de 

governo. O nexo de causalidade entre as proposituras de solução deliberadas justamente pelos 

cidadãos que vivenciam a insegurança e as suas causas vai direto ao efeito e é mais estreito do 

que as propostas apresentadas por gestores que não vivenciam diretamente o problema. 

Ademais, há o envolvimento de diferentes atores, das mais variadas esferas da administração 

pública – tais como alimentação, saúde, habitação –, e não somente uma agência central de 

segurança pública demandando ações sem a inclusão de quem as executa, uma vez que o 

problema de insegurança é complexo e, sendo assim, demanda atuação intersetorial das 

agências estatais. O consenso e a compreensão da importância do papel de cada ator já são 

alcançados com a participação e a deliberação desses mesmos atores na formulação das 

políticas a serem implementadas até que elas estejam consolidadas. O processo comunicativo 

estabelecido entre beneficiados pelas políticas e street level bureaucrats permite que o feedback 

possa retroalimentar o design das políticas decorrentes das deliberações da conferência em 

assembleias consecutivas dela decorrentes. Por fim, o nível comprometimento de street level 

bureaucrats com as medidas propostas por eles mesmos, quando do processo de deliberação 

que fundamentou a formulação das políticas, permite controle mais efetivo às agências 

superiores da administração pública. 

Os diálogos de uma conferência facilitam a comunicação entre atores, sociedade civil, 

trabalhadores e poder público, que muitas vezes possuem perspectivas bastante diferentes sobre 

o problema da insegurança. Além do próprio aprendizado social decorrente desse processo, é 
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bastante provável que, segundo se extrai das lições de Hupe (2014) e de Hupe e Hill (2007), ao 

analisar as evidências das mais diversas opções que se apresentassem e avaliar suas 

potencialidades de solução no bojo das deliberações, policy-makers identificariam as propostas 

mais adequadas à formulação das políticas públicas de segurança com vistas a sua 

implementação. 

Destarte, como já apontou Michael Howlett (2013), a busca por soluções políticas é 

geralmente polêmica e sujeita a uma gama extensa de pressões conflitantes, de visões de mundo 

e abordagens alternativas, mas em se tratando de segurança pública a questão se agrava, tal 

como já descrito, razão pela qual a 1ª Conseg surgiu como expediente. A discussão sobre o 

problema, a mediação de proposições conflitantes e a deliberação acerca das soluções 

apresentadas ao problema numa arena mais adequada para proceder à convergência, negociação 

interativa ou completamente cooperativa (MANSBRIGE et al., 2010) acaba conduzindo a 

policy-making por um percurso mais viável à formulação colaborativa de políticas públicas de 

segurança que se consolidem. 
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3 PRIMEIRA CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

A 1ª Conseg, assim como outras conferências de políticas públicas, consistiu no 

mecanismo escolhido para viabilizar formas de controle dos atores e de seus atos 

administrativos no processo de implementação da Política Nacional de Segurança Pública. Seu 

objetivo geral foi promover o debate amplo, democrático e plural, com a participação da 

sociedade civil, dos trabalhadores e do poder público, buscando a participação social em 

potencial em todas as suas etapas (BRASIL, 2009a). Com isso, alcança, como output, princípios 

e diretrizes orientadores dessa política que objetiva efetivar a segurança como direito 

fundamental. 

Assim como no âmbito da segurança pública, nosso sistema político, em momentos e 

governos diferentes, já lançou mão de 126 conferências de políticas públicas, com a 

participação de mais de 5 milhões de pessoas, seja nas arenas de âmbito local ou nos eventos 

em nível estadual e federal (AVRITZER, 2012). Sobre a sequência dessas experiências 

participativas realizadas pelo Estado brasileiro ao longo da história, pesquisadores como 

Bernard Manin (2007), Claudia Feres Faria, Isabella Lourenço Lins e Viviane Petinelli Silva 

(2012), Leonardo Avritzer (2003), Enid Silva (2009), Moroni (2005), Roberto Rocha Coelho 

Pires (2013) e Szwako (2012), já realizaram diversos estudos e análises que, inclusive, serviram 

de fonte para este trabalho. 

Inicialmente, tanto governos de âmbito local quanto regional foram admitindo a 

participação popular dessa espécie em diferentes esferas sociais, tais como saúde, educação, 

seguridade, mas não em temas tradicionalmente insulados como segurança e finanças, seguindo 

a indução desta prática pelo governo central (AVRITZER, 2000; AVRITZER, 2003; COELHO; 

NOBRE, 2004; SANTOS, 2002). Entretanto, com o tempo, a maturidade democrática das 

práticas administrativas tem feito com que a procura por medidas de formulação e instrumentos 

de implementação e avaliação de políticas permitisse que policy-makers, técnicos ou analistas, 

teóricos ou street-level bureaucrats, enfim, funcionários públicos ou colaboradores de toda 

ordem passassem a nivelar as discussões sobre áreas de atuação estatal ainda imunes com a 

sociedade civil. Assim, foram sofrendo cada vez mais influência popular no reconhecimento do 

problema a ser solucionado, nas tomadas de decisão concernentes à problemática, na 

formulação e implementação das políticas deliberadas pelos debates internos às instituições 

participativas. Consequentemente, possibilita-se uma comunicação permanente entre servidor 

e cidadãos, ou seja, uma avaliação que compartilhe dados necessários à expansão e ao 

aperfeiçoamento das políticas implementadas. 
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Sobre a participação da sociedade civil em conferências nacionais, os registros apontam 

que apenas 6,5% da população adulta brasileira participou desse processo (AVRITZER, 2009), 

o que contestaria o ideal participativo na elaboração de políticas públicas, dado aparentemente 

contraditório que a própria formatação das conferências acaba por explicar. Organizar um 

fórum participativo em dia útil de trabalho para a grande maioria dos cidadãos brasileiros, por 

vezes não envolvendo as representações de bairro, outras não recorrendo a instituições 

tradicionalmente mais acessíveis à colaboração da sociedade civil, tais como as escolas, para 

divulgar a realização das conferências e convocar pais, mestres e moradores locais a participar, 

de fato inviabiliza o envolvimento da grande massa da população. Por isso mesmo, o 

desenvolvimento de mecanismos e procedimentos para a inclusão de grupos desfavorecidos 

como, por exemplo, a realização de etapas virtuais, pode ampliar o alcance das conferências, 

envolvendo outros atores, para a formulação de políticas públicas (AVRITZER, 2012). 

A 1ª Conseg foi o instrumento escolhido para a proposição de uma Política Nacional de 

Segurança Pública e teve como objetivo geral promover o debate amplo, democrático e plural, 

com a participação da sociedade civil, de trabalhadores e do poder público, buscando, 

potencialmente, a participação social em todas as suas etapas. Ao final da conferência, chegou-

se ao estabelecimento de princípios e diretrizes orientadores dessa política, que objetiva efetivar 

a segurança como direito fundamental (BRASIL, 2009a). 

O Regimento Interno sobre sua organização e o funcionamento das etapas foi editado 

mediante portaria do Ministério da Justiça, no 2.482, de 11 de dezembro de 2008 e no 903, de 5 

de maio de 2009, estabelecendo a Comissão Organizadora Nacional (Portaria no 2.482, de 11 de 

dezembro de 2008), composta por representantes da sociedade civil, trabalhadores da área da 

segurança pública e do poder público. A Coordenação Executiva Nacional foi composta por 

representantes de órgãos do Ministério da Justiça, designados pelo Ministro da Justiça, para 

prestar assistência técnica e apoio operacional na execução de suas atividades (BRASIL, 2009a).  

O Texto-Base foi elaborado pelo Ministério da Justiça, com as contribuições das 

entidades representadas no Fórum Preparatório e na Comissão Organizadora Nacional. O 

Caderno de Propostas foi preparado a partir das deliberações feitas em todas as etapas, com a 

finalidade de facilitar os debates durante a Etapa Nacional da Conferência, cuja convocação 

partiu do Decreto presidencial de 8 de dezembro de 2008, sistematizando 26 (vinte e seis) 

princípios para serem apreciados, 15.474 (quinze mil, quatrocentos e setenta e quatro) inserções 

formatadas em 364 (trezentos e sessenta e quatro) diretrizes (BRASIL, 2009a). 

Com a participação de mais de 500.000 (quinhentas mil) pessoas nas etapas municipais, 

estaduais, livres e virtuais, em 514 (quinhentos e catorze) municípios, nos 26 (vinte e seis) 
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estados brasileiros, além do Distrito Federal, foram realizadas etapas preparatórias e eletivas 

municipais e estaduais, assim como etapas livres e virtuais. A etapa nacional deu-se em Brasília, 

de 27 a 30 de agosto de 2009.  

Os municípios que realizaram suas etapas eletivas enviaram representantes diretamente 

para a etapa nacional. Em cada etapa estadual foram eleitos representantes para a nacional, 

conforme a quantidade de habitantes. Ao final, da etapa nacional participaram 3.060 (três mil e 

sessenta) conferencistas, sendo que de 2.097 (duas mil e noventa e sete) das vagas distribuídas, 

30% foram ocupadas por gestores públicos (das três esferas), outros 30% por servidores 

públicos da área da Segurança Pública (também das três esferas) e 40% por pessoas da 

sociedade civil (BRASIL, 2009a). 

Aqui cabe uma observação sobre os participantes da 1ª Conseg. Verifica-se que mais da 

metade deles foram representantes de organizações vinculadas à área de sua respectiva atuação, 

na temática política em deliberação, segurança pública. Se, por um lado, isso pode induzir 

integrantes da sociedade civil ou representantes de outros organismos, não ligados ao assunto, 

a se contextualizarem frente à problemática que envolve a parte técnica da segurança pública, 

existe uma série de concepções que criticam esse tipo de distribuição. Para elas, o ideal 

participativo seria “a inclusão do maior número de pessoas de forma a abarcar a pluralidade da 

sociedade ou a inclusão de todos os discursos existentes sobre uma determinada temática” 

(CUNHA, 2012, p. 165). Além disso, uma participação de cidadãos com as mais diversas visões 

de mundo, com diferentes percepções sobre os problemas de segurança que os afligem e ideias 

variadas sobre estratégias a serem formuladas e implementadas deve produzir resultados mais 

razoáveis do que os tradicionalmente relegados à estrutura burocrática existente (OFFE, 1984, 

apud NOBRE, 2004). 

O processo deliberativo foi dividido em sete temas, da seguinte forma: Eixo 1) gestão 

democrática: controle social e externo, integração e federalismo; Eixo 2) financiamento e gestão 

da política pública de segurança; Eixo 3) valorização profissional e otimização das condições 

de trabalho; Eixo 4) repressão qualificada da criminalidade; Eixo 5) prevenção social do crime 

e das violências e construção da paz; Eixo 6) diretrizes para o Sistema Penitenciário; Eixo 7) 

diretrizes para o sistema de prevenção, atendimentos emergenciais e acidentes. 

Ao final do processo participativo, o relatório final da primeira Conferência Nacional 

de Segurança Pública apontou os 10 (dez) princípios mais votados na etapa nacional e 21 (vinte 

e uma) diretrizes, sendo elas as 3 (três) mais votadas de cada Eixo Temático, juntamente com 

outras 19 (dezenove) mais votadas, chegando a um total de 40 (quarenta) diretrizes. 
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3.1 Fundamentos favoráveis à ampliação de participação e deliberação popular na 

formulação de políticas públicas de segurança 

 

Antes do surgimento do Estado Moderno, o ideal democrático emerge do seio das 

sociedades antigas, como, por exemplo, em Cidades-Estados gregas onde reformas políticas 

destituíram alguns dos privilégios do modelo oligárquico anteriormente predominante, em que 

a relação entre os cidadãos da polis passa a ser organizada sob a forma da democracia, que se 

dava em reuniões e assembleias cujas decisões eram tomadas pelos participantes após uma série 

de diálogos, questionamentos, debates, convencimento e persuasão, ocupando o locus que já 

havia sido dos privilégios de alguns sobre outros, ou da violência, da força daqueles fisicamente 

mais fortes, resistentes e ágeis contra os mais fracos (CONSTANT, 1985). 

Nessas arenas, os cidadãos – aqueles assim considerados pela Cidade-Estado, já que 

permaneciam certas distinções entre os grupos sociais, como, por exemplo, mulheres, escravos 

e estrangeiros – tinham os mesmos direitos de se pronunciarem sobre os assuntos de interesse 

público, bem como de livremente se posicionarem sobre quais decisões deveriam ser tomadas 

em prol da polis. Aliás, a participação dos cidadãos nessas temáticas era vista como uma 

conduta moral elevada, transcendente, indissociável ao desenvolvimento das qualidades de 

cada indivíduo, sendo irrelevante uma vida trivial meramente destinada ao trabalho, à 

agricultura ou aos negócios (CONSTANT, 1985). 

Entretanto, ao longo da história muitos regimes políticos foram se sobrepondo uns aos 

outros, ora sobressaindo-se aqueles que permitiam a participação de uma fração maior do corpo 

social nessa tomada de decisões e na respectiva execução de atos públicos, ora outros regimes 

mais totalitários, em que o poder para a tomada de decisões e a execução dos atos concretos 

dela decorrentes concentraram-se sob o domínio de um número mais restrito de pessoas, tal 

como, em regra, apresentavam-se as sociedades centralizadoras edificadas a partir de meados 

da Idade Média. 

Outrossim, em meio ao surgimento da era moderna, das manifestações populares, das 

revoluções e do renascimento de organizações estatais em Estados nacionais, a complexidade 

social passou a ser regra no cotidiano do cidadão e a forma de participação nas decisões que 

guiariam o rumo da sociedade a que ele pertence passaram a ser idealizadas por diversos 

pensadores clássicos, muitos dos quais se voltaram ao passado para analisar a democracia dos 

antigos, retro abreviada, mas já com o olhar do indivíduo, independente e igual aos seus pares, 

dos tempos modernos. No mesmo sentido, na tentativa de desenvolver uma nova teoria 

democrática que tenha como foco a extensão da participação popular nos assuntos políticos do 
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Estado e a relevância de deliberar sobre eles, cientistas políticos contemporâneos voltam seus 

olhos para o passado recente. 

De Rousseau (1973) extrai-se a importância da comunicação entre cidadãos bem 

informados quando da deliberação de assuntos de interesse comum. Na visão de Pateman 

(1992), a cada vez que o cidadão é chamado a participar da tomada de decisões políticas, 

“constrangido” a deliberar de acordo com suas crenças, seus conjuntos de ideias sobre 

determinados problemas e seu senso de justiça, tem-se como aprendizado dessa mesma 

participação o “saber” distinguir, entre seus próprios impulsos e desejos, a “vontade geral”, 

resultando num indivíduo que não terá, em sua vida, tensões entre as exigências das esferas 

pública e privada. Para Habermas (1995), a constituição discursiva da opinião pública e da 

vontade geral num processo de deliberação pública em que cidadãos, livres e iguais, chegam a 

um entendimento é o cerne da concepção republicana de democracia. 

Através dessa estrutura participativa, os requisitos de qualquer cidadão, para que haja 

uma boa manutenção e estabilidade do sistema, são as mesmas qualidades que o próprio 

processo desenvolve e estimula no indivíduo quando ele participa. Por meio da repetição 

constante das ações políticas, o cidadão ficaria cada vez mais capacitado para participar (HALL, 

1993). 

Para isso, apesar da possível constatação de que tal aprendizado social tenderia a uma 

igualdade absoluta em certo ponto evolutivo da sociedade civil, a concepção participativa da 

democracia parte do pressuposto de isonomia formal entre os concidadãos, reconhecendo que 

não se exige essa plenitude, mas estabelece que as diferenças existentes não deveriam conduzir 

à desigualdade política (HALL, 1993).  

Parte-se, então, de premissas básicas para o exercício mínimo dos direitos de cada 

indivíduo, concentrando-se na liberdade (segurança), na independência política e na 

interdependência no que se refere à subsistência, ou seja, sempre haverá alguma situação que o 

cidadão, impotente, não conseguirá realizar sozinho, sem a cooperação de outros concidadãos, 

de forma que sua ação isolada depende da participação dos demais (HABERMAS, 1995; 

PATEMAN, 1992). 

Nesse ensejo, a tão necessária independência de um indivíduo frente a outro, que 

permitiria a coexistência isonômica entre ambos, sem que nenhum fosse servo nem senhor dos 

demais, mantendo o controle sobre sua própria vida, seria conquistada por meio da sua 

participação, no diálogo, na discussão, no entendimento, na tomada de decisões. Essa 

integração decorrente da participação alimenta a sensação, nos indivíduos, de que cada 

concidadão independente pertence à sua comunidade. 
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Destarte, inclusive num sistema de participação indireto, por via da representação, 

somente a situação de independência de cada indivíduo, a igualdade entre todos e a experiência 

política ensaiada no sistema permitiria aos cidadãos o exercício consciente de controle sobre 

seus representantes.  

Assim, a participação dos indivíduos não somente tem a função de proteger os interesses 

privados e de assegurar um bom governo, como se infere das teorias democráticas de governo 

representativo, mas, essencialmente, a atuação na tomada de decisões (HOWLETT, 2014; 

POGREBINSCHI; SANTOS, 2011). 

Inclusive, é nesse contexto de função protetora da participação dos cidadãos que os 

mesmos teóricos dessa visão da democracia participativa procuram fundamentos na concepção 

utilitária de Mill (1981). Apesar do ponto de vista pragmático do autor eleger que determinados 

assuntos não pudessem ser deliberados diretamente pelo povo, reunido em forma de assembleia, 

sua teoria traria para a realidade local dos cidadãos o ponto de vista da utilidade de sua 

participação no aperfeiçoamento das instituições democráticas, reservando às arenas mais 

abrangentes – hoje denominadas regionais e nacionais – o instituto da representação. 

Nesse entendimento, nas sociedades mais complexas, ou de larga escala, características 

dos grandes Estados modernos, ainda que houvesse o argumento da inviabilidade prática da 

deliberação popular sobre a administração pública (MILL, 1981) restaria necessário, ao modelo 

democrático, que o indivíduo atuasse localmente para que seu aprendizado o levasse a participar 

da “grande sociedade”, em âmbito nacional.  

O aprendizado social decorrente da participação local permite ao indivíduo que, em caso 

de ação conflitante entre seu próprio “interesse privado” e o “interesse público”, ele assimile o 

controle de seus impulsos, em benefício do bem comum, que, ao final, também o atenderia. 

 

As pessoas são mais facilmente induzidas a fazer, e fazem mais facilmente, aquilo a 

que já estão acostumadas. Mas um povo também aprende a fazer coisas que lhe são 

novas. A familiaridade é uma grande ajuda; mas estender-se longamente, sobre uma 

ideia pode torná-la familiar, mesmo se estranha a princípio. (MILL, 1981, p. 9). 

 

Dessa maneira, no âmbito local o cidadão aprende a se autogovernar pela prática do 

governo popular numa escala menor, mais próxima da realidade de seu dia a dia, para, por 

consequência, poder exercer essa participação numa escala maior. 

Com isso, nos governos democráticos representativos, os representantes dos cidadãos, 

tanto das maiorias quanto das minorias, estariam sujeitos ao controle social sobre seus atos, da 

mesma forma que suas deliberações em nome dos representados também seriam mais 

facilmente acolhidas por eles, por mais que algumas dessas decisões contrariassem uma 
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determinada parcela dos indivíduos da sociedade. Aqui, a teoria da democracia participativa 

observa a interação entre cidadão participativo e seu representante como uma necessidade 

estrutural para o funcionamento e o aperfeiçoamento do próprio sistema. 

Os governantes e as classes dominantes têm a necessidade de levar em consideração os 

interesses e os desejos que exercem o direito de voto, mas é seu critério atender ou não aos que 

o exercem e, por mais honestamente intencionados que sejam, geralmente estão ocupados 

demais com o que devem levar em consideração para terem tempo para se preocupar com o que 

podem negligenciar impunemente (MILL, 1981). 

Por meio da frequente autoavaliação que o cidadão faria de sua participação nos 

assuntos da polis e através da constante avaliação das políticas públicas desenhadas ou 

implementadas em consequência do diálogo estabelecido entre os atores políticos e as diferentes 

perspectivas sobre os problemas e suas potenciais soluções obtidas, tanto os indivíduos quanto 

seus representantes aprenderiam mais de suas experiências políticas, evitando os mesmos erros 

do passado e alcançando o tão almejado bem comum. 

 

Não há nenhuma dificuldade em demonstrar que a forma ideal de governo é aquela na 

qual a soberania, ou o poder supremo de controle em última instância, cabe de direito 

a todo o agregado da comunidade; aquela em que todo cidadão não apenas tem uma 

voz no exercício daquele poder supremo, mas também é chamado, pelo menos 

ocasionalmente, a tomar parte ativa no governo, pelo desempenho pessoal de alguma 

função pública, local ou geral. (MILL, 1981, p. 31).  

 

Por outro lado, conforme essa mesma corrente de pensamento democrático participativo 

e deliberativo analisa as concepções democráticas do final do século XIX e durante o século 

XX, elas teriam passado a concentrar a participação popular em meras regras que envolvem o 

sufrágio para organizar e manter estável o sistema. 

A nova dimensão de Estado e as complexidades das relações interpessoais acabaram 

dando origem às formas burocráticas de organização tão características das sociedades 

modernas, que vinham levantando questionamentos sobre a viabilidade do ideal democrático, 

principalmente quando empiricamente confrontados por avaliações que inovavam a busca pelo 

conhecimento científico na esfera social daquele período. 

O governo pelo povo e para o povo seria considerado econômica e politicamente 

impraticável desse ponto de vista pragmático. Seria uma utopia a participação popular nos 

assuntos mais caros para o Estado Moderno. Uma assembleia constante, em que cada cidadão 

tivesse a oportunidade de se pronunciar sobre todos os temas que entendesse merecedores da 

agenda formal da sociedade, na tentativa de dialogar sobre as diferentes perspectivas dos 
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problemas sociais e suas potenciais soluções, deliberando diretamente sobre a formulação e a 

implementação de políticas públicas, inviabilizaria o funcionamento da máquina estatal. 

O próprio Mill (1981), autor acima referido como sendo uma fonte de diretrizes 

buscadas pela democracia participativa e deliberativa, afirma categoricamente que uma 

assembleia popular não tem capacidade para administrar todos os ramos dos negócios públicos, 

tampouco de tomar algumas decisões tão específicas, que não sejam familiares a todos os seus 

integrantes, que sequer têm conhecimento prático de assuntos como este, inclusive sendo, por 

vezes, prejudicial a sua interferência, resguardando à ela a função de vigiar e controlar o 

governo. 

Para Weber (1997), as atividades desempenhadas nos escritórios privados e nas 

repartições públicas modernas são sociologicamente semelhantes, na medida em que o 

trabalhador assalariado “do chão de fábrica” está sujeito a outro administrativo, técnico, que 

detém o conhecimento e os meios indispensáveis para a sua subsistência e, consequentemente, 

para a da própria empresa. O cidadão, por sua vez, está sujeito ao servidor público, burocrata, 

detentor do saber jurídico-administrativo necessário à manutenção da ordem pública e à 

prestação de serviços públicos de qualidade, em especial daqueles decorrentes das políticas 

públicas formuladas e implementadas por policy makers. 

As características do Estado Moderno, com o trabalho rigorosamente racional, pautado 

pela eficiência consubstanciada no melhor resultado a ser alcançado com os investimentos 

minimamente empregados, ou seja, menor custo possível, desenvolveu um aparelho burocrático 

cujo acesso se tornou cada vez mais restrito a um número ainda mais circunscrito de cidadãos, 

de modo que a interação entre esses agentes e a estrutura acabou resultando (outcome) num 

sistema de efeitos tão previsíveis quanto o produzido pelo processo desenvolvido por uma 

máquina.  

Assim, para operar máquinas tecnologicamente mais avançadas e também para operar 

um aparelho burocrático cada vez mais complexo seriam exigidos tantos funcionários quanto 

servidores públicos mais tecnicamente treinados e mais especializados: “Onde quer que o 

funcionário especializado moderno venha a predominar, sua força se revela praticamente 

indestrutível, pois toda organização, mesmo das providências pelas coisas mais elementares da 

vida, foi adaptada a seu modo de operação” (WEBER, 1997, p. 44). 

Michels (1982) observou, nas organizações partidárias bastante progressistas e 

populares de seu tempo, assim consideradas pelo senso comum da época, que não haveria uma 

solução para permitir a participação de todos os indivíduos de uma maneira que mantivesse 

estável a organização burocrática desejável ao avanço social. 
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Poder-se-ia dizer, nesse ensejo de estrutura para embate democrático, que a 

compreensão do autor distinguiu uma minoria, que exercia o poder de fato naquele contexto 

social, e uma maioria, que estava submetida às deliberações emanadas daquele conjunto menor 

de pessoas, de forma a generalizar a situação numa espécie de constante universal, ou seja, a 

ser empiricamente constatada por qualquer scholar ou analista político em toda a sociedade 

humana que o antecedeu. 

Ao passo disso, algumas análises referentes às atitudes e aos comportamentos políticos 

em países ocidentais apontavam para um desinteresse generalizado em política e por atividades 

políticas pela maior parte da população estudada, bem como para ideias antidemocráticas ou 

autoritaristas compartilhadas pelos cidadãos avaliados. Ter-se-ia, então, em meados do século 

XX, de um lado, a pouca participação das massas em regimes então considerados democráticos, 

de outro, a expansão de regimes totalitários sustentados pela “suposta” participação da massa. 

Somada essa visão àquela em que a participação e a tomada de decisões por parte do povo não 

se sustentavam por evidências empiricamente irrealistas, teóricos passaram a analisar os 

arranjos institucionais em que regimes considerados democráticos em suas épocas subsistiam. 

Schumpeter (1943), por exemplo, considera a democracia um método, e não um fim em 

si mesmo. A democracia não seria um governo pelo povo, mas por representantes escolhidos 

pelo povo, pois este, como tal, na prática não teria como governar ou gerir um Estado. Poderia 

ser um governo aprovado pelo povo, no máximo um governo para o povo, mas não 

necessariamente. Bastaria, apenas, o respeito às regras de competição pelo voto, através do qual 

a verdadeira soberania popular seria exercida. Democracia, portanto, praticamente esgotar-se-

ia no sufrágio. A maioria dos cidadãos se encontraria distanciada de assuntos relevantes como, 

por exemplo, composição do orçamento público, distribuição de renda ou receitas, discussão e 

aplicação das leis, entre outros, em virtude das cobranças da própria modernidade, que exige 

cotidianamente um número incalculável de decisões em sua vida diária, seja no âmbito familiar, 

seja na conjuntura profissional, seja no convívio local com seus concidadãos. 

Como justificativa para a inviabilidade da participação direta do povo na direção estatal, 

Schumpeter (1943) argumenta a mesma impossibilidade pragmática de uma assembleia 

constante substituir o conhecimento administrativo burocrático tão característico dos Estados 

modernos, assim como a própria incapacidade da massa de se autogerir, por estar 

frequentemente sujeita a impulsos vagos de indivíduos totalmente diferentes uns dos outros, 

imbuídos de vontades e desejos complexos, muitas vezes contraditórios e ocasionalmente 

motivada pela irracionalidade característica do comportamento de grupo. Sem existir a 
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capacidade pragmática de se definir diretrizes básicas e comuns para a tomada de decisões 

indispensáveis a gerir o interesse público nenhuma decisão necessária poderia ser adotada. 

Naquele contexto, a democracia passa a ser vista como um arranjo institucional para se 

alcançarem decisões políticas, através de uma disputa competitiva pelos votos do povo, onde o 

consenso alcança as regras do jogo para manter a estabilidade do sistema e garantir a 

rotatividade na gestão da organização estatal, evitando-se o monopólio e, logo, o totalitarismo. 

As deliberações de interesse coletivo são tomadas por representantes do povo e a participação 

popular exerce-se pelo voto. 

Seguindo a concepção de democracia como um método político, mas ainda mantendo 

os ideais democráticos tidos como clássicos à sua frente, a aproximar-se o máximo possível de 

um verdadeiro “dever ser”, Dahl (2005) elenca os requisitos necessários para o funcionamento 

e a estabilidade do regime democrático, numa visão pluralista. 

Não curiosamente, um dos primeiros pressupostos a serem tratados na obra de Dahl 

(2005) é a igualdade entre os cidadãos, mas uma igualdade política – reconhecendo a 

heterogeneidade social, e, consequentemente, o desequilíbrio que de fato existia nas relações 

interpessoais de seu tempo, inclusive lançando esse elemento como variável em sua teoria –, 

que possa oportunizar aos indivíduos o ensejo de que suas preferências, ideias e experiências 

práticas sejam consideradas pelos representantes eleitos, seja quanto à deliberação sobre os 

problemas que precisam ser solucionados ou quanto às decisões que devem ser tomadas. Neste 

ínterim, para ele essas preferências devem ser plenamente oportunizadas aos cidadãos para que 

eles mesmos possam plenamente formulá-las e, individual ou coletivamente, expressá-las uns 

aos outros e aos governos. 

Ademais, concebe ainda algumas garantias que o cidadão merece para que o regime 

democrático possa se aproximar cada vez mais de seu ideal. Sobre as liberdades clássicas 

essenciais, o autor, em relação a um regime democrático estável e funcional, aponta as liberdades 

de formar e aderir a organizações, de acesso a fontes alternativas de informação e de expressão. 

Sobre o processo eleitoral, em que os mecanismos e demais arranjos democráticos permitem 

que os cidadãos possam escolher, num espaço de igualdade mais equilibrado o possível, quais 

serão seus representantes – a minoria responsável pelas deliberações tão necessárias às tomadas 

de decisões que implementaram as políticas públicas fundamentais à manutenção das tramas 

do tecido social –, são elencados o direito de voto; a elegibilidade para cargos públicos; o direito 

de líderes políticos disputarem apoio e, consequentemente, votos; as eleições livres e idôneas; 

e a manutenção e o bom funcionamento de instituições que façam com que as políticas 

governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferência. 
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Destarte, inobstante não ser o objetivo deste trabalho tecer detalhes sobre as 

peculiaridades dos regimes poliárquicos que o autor classifica, relevante apontar que, para ele, 

a restrição das liberdades de acesso a fontes alternativas de informação e de expressão das 

preferências dos cidadãos poderia chegar a tal ponto que impedisse a população de fazer pleno 

uso de suas faculdades decisórias em decorrência da possível manipulação dos veículos de 

comunicação de massa e, por conseguinte, da opinião pública, transformando a participação 

popular em mero ato reflexo, instintivo, dos impulsos irracionais e deficiências individuais, que 

apenas outorga tudo e qualquer coisa que lhe é imposto (DAHL, 2005). 

Entretanto, por mais que os teóricos retromencionados tenham se concentrado em 

requisitos ou elementos que componham uma espécie de engrenagem procedimental que faça 

um sistema político funcionar com o mínimo de estabilidade necessária, para provocar avanço 

no tempo, não se pode desconsiderar que todos, num ou noutro ponto de suas obras, destacam 

o relevante papel que a população vinha assumindo na modernidade. Para bem ilustrar a 

presente seção, útil destacar a visão do próprio Michels (1982, p. 219) sobre o contexto social 

de sua época: “[...] a importância que é atribuída às massas aumenta, mesmo que elas sejam 

guiadas por demagogos; os órgãos da legislação e da administração se habituam a ceder, não 

mais apenas às pretensões vindas de cima, mas também às exigências vindas de baixo”.  

E é nesse ponto que teóricos da democracia participativa e deliberativa (AVRITZER, 

2000; COHEN, 1997; FRASER, 2007; HABERMAS, 1995; PATEMAN, 1992) vêm 

sustentando que, para a manutenção e a estabilidade de um sistema político democrático, bem 

como para seu aperfeiçoamento engendrado na qualidade das decisões e na ampliação do 

debate, os subníveis que compõem as estruturas de autoridade devem possibilitar, em sua maior 

fração possível, a participação popular na discussão e deliberação dos temas mais relevantes do 

ponto de vista social. 

Essas outras esferas de relacionamento cotidiano entre os cidadãos permitem que os 

indivíduos participem diretamente da tomada de decisões sobre assuntos de cunho social dos 

quais têm prática. A interação nesses subníveis constituiria, assim, pressuposto para a 

participação em arenas mais amplas e plurais. 

O diálogo, a discussão, a persuasão e a concessão, característicos desse intercâmbio, 

seriam fundamentais para promover o senso associativo dos membros independentes, que 

passam a sentir-se pertencentes a um contexto maior, vislumbrando, por meio do 

reconhecimento acerca de suas limitações individuais, que dependem do conjunto para tarefas 

que não conseguiram realizar sozinhos, ao passo que vão aprendendo a se autogovernar 

comunitariamente. 
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Nessa conjuntura, útil recorrer aos estudos de Putnam (2006), o qual identificou uma 

forte densidade de associações entre indivíduos e a existência de relações sociais de 

reciprocidade entre eles, uma cooperação baseada em regras compartilhadas e em mútua 

confiança, como duas das principais características garantidoras de uma sociedade civil 

verdadeiramente democrática. 

Esse capital social, assim denominado pelo autor, em referência às redes de engajamento 

cívico, normas, confiança social, ou seja, todos esses elementos de organização social que 

facilitam a coordenação e a cooperação em benefício recíproco dos indivíduos, formam uma 

espécie de estoque com o passar do tempo, na medida que a sociedade civil tramita em seu 

processo histórico, permitindo uma participação cada vez maior dos cidadãos na identificação 

dos problemas públicos que devem receber atenção estatal, bem como da formulação de 

soluções para eles e, principalmente, das decisões que devem ser tomadas para solucioná-los 

(PUTNAM, 2006). 

Sua análise empírica permite avaliar, de maneira bastante peculiar, as transformações 

sociais em situações diferentes, em alguns casos até mesmo contraditórios, e o resultado dessas 

mesmas decisões políticas implementadas nessas realidades diversas, de modo a esclarecer 

como uma sociedade civil em que os indivíduos participam cada vez da vida política edifica 

instituições de caráter muito mais democrático, que diminuem as desigualdades sociais entre os 

cidadãos, do que nas áreas em que não se desenvolve esse engajamento cívico. 

Para autores como Carole Pateman (1992), Joshua Cohen (1997), Jürgen Habermas 

(1995) e Nancy Fraser (1992), a participação e a deliberação popular na condução democrática 

dos destinos da respectiva população não devem se esgotar no exercício do sufrágio. Há uma 

mudança de visão no sentido de que as tomadas de decisão cotidianas sobre soluções possíveis 

para os mais variados problemas (opções políticas) devem ser acessíveis aos cidadãos em geral, 

e não somente aos seus representantes. A ideia de participação e deliberação popular nos 

interesses do Estado ultrapassa a concepção da escolha de um candidato à ocupação de um 

cargo público. 

 

A teoria da democracia participativa é construída em torno da afirmação central de 

que os indivíduos e suas instituições não podem ser considerados isoladamente. A 

existência de instituições representativas a nível nacional não basta para a democracia; 

pois o máximo de participação de todas as pessoas, a socialização ou “treinamento 

social”, precisa ocorrer em outras esferas, de modo que as atitudes e qualidades 

psicológicas necessárias possam se desenvolver. Esse desenvolvimento ocorre por 

meio do próprio processo de participação. A principal função da participação na teoria 

da democracia participativa é, portanto, educativa; educativa no mais amplo sentido 

da palavra, tanto no aspecto psicológico quanto no de aquisição de prática de 

habilidades e procedimentos democráticos. (PATEMAN, 1992, p. 60-61). 
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Diante desse aspecto de “treinamento social” e desenvolvimento das atitudes e 

qualidades psicológicas mediante a participação democrática em outras arenas que não somente 

o sufrágio, destaca-se o arranjo de uma conferência e, em especial, a 1ª Conseg. Estabelecidas 

as regras de garantia dos princípios da isonomia material entre os participantes, do diálogo e do 

debate para o convencimento mútuo e a compreensão geral, e do respeito à liberdade de opinião, 

através desse arranjo variadas maneiras de se dar sequência aos atos que devem contar com a 

participação de seus componentes são oportunizadas. 

Em relação aos diálogos e debates, em que os cidadãos podem exprimir com liberdade 

as suas opiniões sobre temas que lhes são caros, vê-se que os participantes de uma conferência 

de políticas públicas podem chegar a entendimentos comuns pelas mais diversas maneiras, 

conforme exemplificam, e ao mesmo tempo categorizam, Mansbridge et al. (2010). 

Posicionamentos individuais que se apresentassem inicialmente rivais ou contraditórios, em 

virtude da falta de informações ou esclarecimentos dos conferencistas sobre a temática, 

poderiam, na sequência, serem compreendidos como convergentes, ou seja, por meio da prática 

discursiva os atores descobririam que, ao invés de se posicionarem de lados opostos, eles 

estariam, na verdade, do mesmo lado. Interesses inicialmente tidos como opções diversas, 

confrontantes entre si ou direcionados para finalidades diferentes poderiam, pelo processo de 

mediação, numa negociação interativa, serem substituídos por uma terceira opção, tida pelos 

atores como a que atende, ao máximo, a pretensão anterior dos conferencistas. Ainda, haveria 

a possibilidade de que os participantes pudessem, em processos de negociação completamente 

cooperativos, deliberarem uma opção melhor para a solução do problema discutido, chegando 

a um entendimento mútuo, um resultado compreendido por todos, mesmo que inferior ao que 

colocavam em suas opiniões iniciais, como a melhor forma de resolver dada situação. Enfim, a 

mudança de visão para a participação democrática acaba incorporando “práticas inéditas e, 

inclusive, reconhece que outras condutas não deliberativas (como votações agregativas) podem 

se revelar necessárias no mundo fático e concreto das decisões políticas” (MANSBRIDGE et 

al., 2010). 

Ademais, sobre a importância do procedimento deliberativo, Bernard Manin (2007), 

Carole Pateman (1992), Jürgen Habermas (1995) e Leonardo Avritzer (2000) entendem que o 

momento argumentativo é crucial para a democracia deliberativa tanto quanto a tomada de 

decisão, pois é nele que os indivíduos se instruem sobre o problema, apresentam suas opiniões, 

queixas e sugestões, chegando às melhores compreensões sobre as possíveis formas de solução, 

induzindo a formulação e orientando a implementação das políticas públicas. 
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Já sobre a relevância de se garantir a isonomia material entre os conferencistas, o 

importante seria conferir a todos os atores uma arena que se caracterize pelo livre trânsito 

argumentativo entre todos os sujeitos racionais e iguais. Nesse sentido a lição de Nancy Fraser 

(2007, p. 101-138): 

 

Como já foi dito, o centro normativo da minha concepção é a noção de paridade de 

participação. De acordo com essa norma, a justiça requer arranjos sociais que 

permitam a todos os membros (adultos) da sociedade interagir uns com os outros 

como parceiros. Para que a paridade de participação seja possível, eu afirmo que, pelo 

menos, duas condições devem ser satisfeitas. Primeiro, a distribuição dos recursos 

materiais deve dar-se de modo que assegure a independência e voz dos participantes. 

Essa eu denomino a condição objetiva da paridade participativa. Ela exclui formas e 

níveis de desigualdade material e dependência econômica que impedem a paridade de 

participação. Desse modo, são excluídos os arranjos sociais que institucionalizam a 

privação, a exploração e as grandes disparidades de riqueza, renda e tempo livre, 

negando, assim, a algumas pessoas os meios e as oportunidades de interagir com 

outros como parceiros. Ao contrário, a segunda condição requer que os padrões 

institucionalizados de valoração cultural expressem igual respeito a todos os 

participantes e assegurem igual oportunidade para alcançar estima social. Essa eu 

denomino condição intersubjetiva de paridade participativa. Ela exclui normas 

institucionalizadas que sistematicamente depreciam algumas categorias de pessoas e 

as características associadas a elas. Nesse sentido, são excluídos os padrões 

institucionalizados de valores que negam a algumas pessoas a condição de parceiros 

integrais na interação, seja sobrecarregando-os com uma excessiva atribuição de 

“diferença”, seja falhando em reconhecer o que lhes é distintivo. 

 

Inclusive, é propriamente a diferença entre os integrantes de nossa sociedade civil que, 

por vezes, não é observada num formato de conferência e, por isso, não se verifica uma arena 

igualitária em que todos os conferencistas se submetem apenas à força não coercitiva dos 

melhores argumentos. Muitos atores como, por exemplo, líderes de alguns segmentos ou 

movimentos sociais, estudantes, ativistas, entre outros, por vezes se negam a participar de 

conferências justamente por entenderem que, por haver apenas uma igualdade formal entre os 

desiguais, estar-se-ia somente legitimando e perpetuando as desigualdades (TAVARES, 2016). 

Assim, para que uma conferência possa induzir a formulação de políticas públicas e 

orientar a sua implementação com efetividade, de forma a atender grande parcela da população 

atingida pelo problema, os participantes devem se tratar uns aos outros como iguais, todos 

preparados para cooperar ou colaborar com a propositura das melhores soluções, ainda que, 

para tanto, o Estado interfira mediante ações positivas para que haja igualdade de condições 

para a participação de todos e que exista a compreensão, por parte dos conferencistas, de que 

os desiguais devam ser aceitos não como formalmente iguais, mas como materialmente 

desiguais, na medida da sua desigualdade (COHEN, 1997). 
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3.2 Fundamentos que contestam a efetividade da participação e deliberação popular na 

formulação de políticas públicas de segurança 

 

Ainda que instrumentos como as conferências de políticas públicas tenham surgido 

como uma boa alternativa para inserir pessoas comuns nas arenas de deliberação e tomada de 

decisão governamentais, de forma a tentar permitir que a maioria dos indivíduos de uma 

comunidade possam guiar o Estado nos assuntos que lhes são caros, há uma série de 

questionamentos sobre a possibilidade real de seus participantes conseguirem, por exemplo, 

aumentar o orçamento para serviços de assistência social, obras destinadas a escolas ou 

hospitais, ou contratação de mais serviço de vigilância para seus bairros, e decidirem, por 

exemplo, compensar esses investimentos com o dinheiro público – decorrente dos tributos que 

eles mesmos pagam –, usualmente destinado pelos gestores públicos para quitar dívidas com 

instituições financeiras (BLYTH, 2013; CROUCH, 2004; KALECKI, 1943; MORONI, 2005; 

OFFE; RONGE, 1984; PIERSON, 2001; STREEK, 2011). 

Apesar do acelerado desenvolvimento socioeconômico experimentado após a Segunda 

Guerra Mundial por muitos países do ocidente, não era de se esperar que aquela era de 

prosperidade fosse durar muito quando dos Estados fosse exigido que fizessem uma escolha 

entre as demandas econômicas de um conjunto de pessoas cada vez mais em busca dos lucros 

e a manutenção de políticas públicas voltadas à diminuição da desigualdade e à promoção de 

melhorias sociais para as pessoas portadoras de menos recursos políticos e/ou materiais. As 

pessoas que integram esse segundo conjunto aqui são consideradas como aquelas que 

demandam proteção contra a perda de seus rendimentos em decorrência do desemprego, de 

doenças, de invalidez ou da velhice; ou que demandam garantia de acesso aos cuidados de 

saúde, de suporte para suas famílias, seja pelo número maior de filhos ou pela ausência de 

provedores, entre outras destinadas ao auxílio de famílias que não conseguem subsistir por seus 

próprios recursos. Os governantes tiveram de enfrentar as demandas conflitantes dos cidadãos 

economicamente menos providos e daqueles mais abastados num mundo de taxas de 

crescimento em queda para evitar um conflito social. A escolha seria cambiar a antiga forma de 

mediação entre uma minoria socioeconomicamente predominante e a maioria dos cidadãos que 

passaram a contar com uma gama maior de serviços de educação, saúde e seguridade social e, 

consequentemente, com a melhoria constante do padrão de vida. Nas quatro décadas 

subsequentes, um encadeamento de crises e distúrbios econômicos diferentes, mas 

sistematicamente concatenados, atingiu os Estados democráticos. 
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A partir do final dos anos 1960, e durante a década de 1970, o câmbio estratégico na 

manutenção da promessa keynesiana de pleno emprego (KALECKI, 1943) foi a adoção de uma 

política econômica inflacionária, que, assim como a valorização dos custos da mão de obra de 

uma pessoa comum e a implementação de políticas públicas de natureza já mencionada, 

também era uma forma de redistribuição, só que mediante a desvalorização da moeda corrente. 

Obviamente, à primeira vista parece estranho a tomada desse tipo de decisão, pois cortar 

benefícios conquistados durante um período de crescimento econômico – que não se sustentam 

durante recessões – pode representar barreiras ao acúmulo de capital, mas ocorre que arranjos 

sociais de alto impacto têm importantes consequências políticas. Aumento da carga tributária, 

igualmente, não se visualizava como opção. Indivíduos adotam posturas e incorporam visões 

de mundo em resposta às ações governamentais, que, por sua vez, provocam reflexos nas 

estruturas, direcionando os atores a dar continuidade a uma direção específica, dentre caminhos 

que lhes parecem possíveis, ao invés de assumirem o risco de darem causa a uma ruptura 

sistêmica. Nesse contexto de path dependence, o abandono dessas políticas públicas 

keynesianas representava um custo muito alto diante da estratégia monetária encontrada. 

Todavia, mais uma vez, diante dos contornos democráticos, a tática não se tornou viável por 

muito tempo. O paradoxo ressurgiu na arena eleitoral.  

 

Sob este modelo, enquanto as eleições certamente existem e podem mudar governos, 

debate público eleitoral é um espetáculo rigidamente controlado, gerido por equipes 

rivais do especialista de profissionais nas técnicas de persuasão e considerando uma 

pequena gama de questões selecionadas por essas equipes. A massa dos cidadãos 

desempenha um papel passivo, quiescente, nem apático, respondendo apenas aos 

sinais dados a eles. Por trás deste espetáculo do jogo eleitoral, política é moldada em 

particular pela interação entre governos eleitos e elites esmagadoramente 

representadas em interesses comerciais. (CROUCH, 2004, p. 2). 

 

Numa sociedade democrática, em que a liberdade pode realmente permitir todos os tipos 

de causas, boas para uns e más para outros, buscando a influência política e possibilitando uma 

rica variedade de participação pública na política, a menos que haja um equilibrado de fato, 

uma isonomia em sentido material, o sistema pode passar a funcionar numa lógica distorcida, 

desequilibrando a política partidária eleitoral com o peso do financiamento decorrente de 

importâncias comerciais, em que interesses minoritários fortemente alastrados em valores 

econômicos tornam-se muito mais ativos em fazer o trabalho do sistema político para poucos 

do que a massa de pessoas comuns, de tal maneira que essas mesmas elites político-econômicas 

passam a gerenciar e manipular demandas populares, a persuadir pessoas comuns a votarem 
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numa ou noutra legenda muito mais pela influência de campanhas de publicidade de cima para 

baixo do que pelo engajamento.  

Representantes dos cidadãos, uma vez alocados em suas posições estrategicamente 

convenientes para quem verdadeiramente arca com os custos da corrida eleitoral, cada vez mais 

predispostos a lobbies, advocacy ou outros instrumentos de relações públicas (ou até mesmo 

espúrias), tornam-se bem mais susceptíveis à influência de determinados interesses do que à 

formação de uma agenda de políticas públicas igualitárias voltadas à redistribuição da riqueza 

e do poder político, ou às pressões das pessoas comuns em assuntos de Estado (SELIGMAN; 

MELLO, 2018). 

A partir daí formação de uma agenda de políticas públicas igualitárias voltadas à 

redistribuição da riqueza e do poder político ocasionou uma disparidade cada vez maior entre 

gastos públicos e receitas públicas e, consequentemente, fez com que governantes optassem 

pela assunção de dívida pública, rapidamente crescente, em resposta a demandas dos eleitores 

por benefícios e serviços (STREECK, 2011), para além daquilo que a economia democrática 

poderia ser capaz de conceder ao seu “Estado taxador” (SCHUMPETER, 1991). 

Essa opção das instituições formais de governo significou pouco mais do que legitimar 

um resultado momentâneo desse confronto contínuo entre as forças anteriormente inferidas, 

inseridas na matriz social mais ampla (HOWLETT, 2013). 

Existe a possibilidade de que essa escolha tenha resultado de uma relação entre diversas 

variáveis, então “colocadas” num funil de causalidade, em que cada uma estava “aninhada” à 

outra, de modo que a substância da agenda passou a ser moldada pelos ambientes físico e 

socioeconômico, pela distribuição do poder na sociedade, pelas ideias e ideologias dominantes, 

pelas estruturas institucionais do governo e pelo processo de tomada de decisão nos governos. 

Também é possível que ela tenha decorrido do momento em que políticas públicas de pleno 

emprego, de estado de bem-estar social, ganharam notoriedade nas sociedades industrializadas, 

quando a maioria de cidadãos passou a pressionar seus representantes por melhores condições 

de subsistência e pela diminuição das desigualdades sociais, permanecendo no centro da 

atenção pública por determinado período de tempo – até a chegada da concepção de austeridade. 

Independentemente da forma que essa janela de oportunidade foi aberta – seja através 

de eventos procedimentais institucionalizados (de rotina), seja pelo comportamento dos atores 

políticos individuais (discricionária), seja em decorrência de questões relacionadas às visões de 

mundo e ideias de isonomia atraídas para a janela aberta no século IXX (externalidade), ou pela 

primeira crise socioeconômica do século XX (aleatoriedade) – fato é que governantes de 

diversos Estados Democráticos, ao invés de simplesmente aumentarem impostos, passaram a 
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optar pela estratégia de arrecadar um dinheiro adicional ainda não chancelado pela economia 

real, como fórmula de antecipar recursos futuros por meio do consumo e da distribuição no 

presente, para que a economia voltasse a crescer, gerando maiores ganhos para aqueles que 

investiam capital, mantendo, ao mesmo tempo, políticas públicas custeadas pela tributação 

decorrente do próprio giro econômico e do acúmulo de riquezas (CROUCH, 2004; STREECK, 

2011). 

Enquanto ônus das dívidas públicas aumentavam, era preciso destinar uma proporção 

crescente dos gastos públicos ao serviço do próprio débito. Desse modo, aqueles mesmos 

credores, nacionais e estrangeiros, que se faziam valer da lógica do livre mercado para acumular 

ganhos com títulos de dívida pública, começariam a se preocupar em reaver o capital aplicado. 

Naquele momento crucial, essas preocupações fizeram com que governantes começassem a 

ajustar os orçamentos públicos, de forma a diminuir a previsão com investimentos em políticas 

públicas e aumentar a margem de quitação das despesas com tais títulos da dívida pública, 

restando, por consequência, a adoção de um ajuste fiscal: 

 

Quando os esforços para refrear a dívida pública se tornaram inevitáveis, porém, eles 

tiveram de ser acompanhados, em nome da paz social, por desregulamentação 

financeira, por meio da facilitação do acesso ao crédito pessoal, como uma rota 

alternativa a atender demandas – com força normativa e política – dos cidadãos por 

segurança e prosperidade. Isso também não perdurou muito mais do que uma década 

até que a economia global quase cambaleasse sob o fardo de promessas irrealistas de 

pagamento futuro por consumo e investimento no presente, autorizadas pelos 

governos em contrapartida à austeridade fiscal. (STREECK, 2011, p. 52). 

 

Ora, a lógica de livre mercado depende dos Estados se autopoliciarem para adotarem 

medidas políticas inibitórias à declaração de uma insolvência, mesmo porque o efeito, numa 

sociedade global tão complexa, seria uma elevação geral das taxas de juros dos títulos públicos 

que esse primeiro calote acarretaria, alcançando instituições financeiras domésticas e, inclusive, 

as situadas fora do Estado insolvente, o que poderia compelir os países de origem dessas 

mesmas instituições a nacionalizar enormes cifras de dívida podre a fim de estabilizar suas 

economias. 

Assim, permanece a tensão entre as noções populares de justiça social versus a 

compreensão de justiça econômica de livre mercado, mas, dessa vez, em novo âmbito, para 

mercados de capitais internacionais e nas complexas disputas que ora ocorrem entre instituições 

financeiras e eleitorados, entre organizações internacionais e governos de Estados Nacionais 

soberanos (STREECK, 2011).  
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Diante de uma opção pela liberdade de mercados, que passa a ditar o que Estados 

supostamente soberanos e democráticos ainda podem fazer por seus cidadãos, resta uma 

pequena margem para que as pessoas comuns possam deliberar sobre o que entendem ser um 

problema merecedor de atenção governamental, assim como em quais medidas os governantes 

deveriam agir para solucionar tais problemas. 

Cidadãos engajados se levantam diante de temas como produção de alimentos 

saudáveis, seja pela criação de um grupo de pressão para impedir governantes a ignorarem a 

corrida eleitoral, seja para evitar que indústrias de alimentos e produtos químicos tragam navios 

de guerra contra seus barcos a remos (CROUCH, 2004). Da mesma forma, os trabalhadores se 

organizam em estruturas mais elaboradas, como numa sociedade sindical, em busca de 

melhores condições de trabalho e maior valorização da mão de obra, passando a realizar gestões 

junto aos seus patrões e aos seus representantes públicos. Corporações transnacionais, 

sindicatos patronais e foros empresariais facilmente isolam essas demandas trabalhistas com 

técnicas de contra-ataque voltadas para diminuir ainda mais os “altos custos laborais”, gerados 

em parte pelas taxas de imposto da folha de pagamento, inclusive a ponto de contratar 

trabalhadores menos qualificados, de acordo com a capacidade dos empregadores (PIERSON, 

2001). 

Esses membros do subsistema apontado passaram a alterar as imagens políticas por 

meio de inúmeras táticas que visam transformar a arena do debate político, ou outros aspectos 

do discurso dominante, e, com isso, a estabilidade do subsistema político existente, buscando 

polemizar o problema de manter o equilíbrio entre a arrecadação tributária e os gastos públicos, 

com o propósito de alterar a cena atual das políticas públicas, estimulando o público a exigir 

que os governos sejam mais austeros e alterando arranjos institucionais segundo os quais o 

subsistema opera, com a finalidade de monopolizar sua influência sob o regime político a ser 

adotado. Afinal, a opção de se declarar a insolvência estatal ou a falência de instituições 

financeiras cujos recursos estejam atrelados a dívidas transnacionais, que podem afetar a saúde 

socioeconômica interna e/ou, inclusive, as externas ao Estado insolvente, conforme já 

mencionado, não é cogitada. 

Sob outra perspectiva, temas bastante caros por essas mesmas pessoas comuns as 

reduzem a meras consumidoras eleitorais de publicidade sobre uma ou outra legenda, passivas 

no tocante ao engajamento político necessário ao equilíbrio do sufrágio num Estado 

Democrático, e agora praticamente cerceadas de deliberarem e decidirem sobre alguns temas, 

mesmo que com um instrumento ínfimo frente à amplitude de escolhas que uma “minoria de 
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líderes” pode adotar neste “jogo democrático”, anteriormente desenvolvido pela teoria 

democrática participativa como mecanismo de inclusão. 

Assim, a ideia de algo construído num passado ainda bastante recente como alternativa 

para que a massa pudesse interagir com seus representantes, para que reuniões e assembleias 

voltassem a ser tomadas pelos cidadãos participantes, após uma série de diálogos, 

questionamentos, debates, convencimento e persuasão, reduzindo a esfera de meros 

expectadores de um espetáculo eleitoral, atualmente vem perdendo sua força justamente porque 

os temas verdadeiramente importantes estão sendo deliberados e decididos por outros atores, 

em outras arenas que não as instituições formalmente reconhecidas no “jogo democrático”. 

Saguões de hotéis, mesas de restaurantes, salões de convenções, corredores do parlamento, 

gabinetes de autoridades burocráticas, mercado de ações, entre outros locus não tão acessíveis 

à participação popular são as arenas em que, de fato, os problemas de alguns poucos cidadãos 

estão sendo discutidos e mediados, assim como as decisões politicamente relevantes para a 

sociedade estão sendo tomadas (BLYTH, 2013; CROUCH, 2004; SELIGMAN; MELLO, 

2018). 

Nesse “ambiente de negócios”, instituições financeiras e organizações internacionais, 

menos susceptíveis à pressão popular, às corridas eleitorais voltadas para o eleitorado de massa 

e aos movimentos sociais do que o Estado-nação democrático tradicional, destacam-se como 

atores fundamentais, muitas vezes inatingíveis para uma pessoa comum, que acaba por perceber 

que seus governos não conseguem mais solucionar seus problemas por estarem subordinados 

aos limites impostos por essas organizações. 

Com isso essas mesmas corporações multinacionais, instituições financeiras e 

organizações internacionais, que antes lançaram Estados-nações em crises abismais, seja 

através da exploração de títulos de dívida pública ou decorrentes de financiamento público em 

negociações privadas (tal como no exemplo da crise provocada pelas subprimes), clamam o 

socorro dos mesmos Estado-nações e atiram os custos do investimento privado, do não ganho 

dos lucros desejados e até dos prejuízos decorrentes de ousadas transações comerciais na conta 

das pessoas comuns, muitas das quais necessitam de políticas públicas de cunho social para a 

própria subsistência (STREECK, 2011).  

Por outro lado, pode-se cogitar que a nova sociedade global, pós-moderna, ainda não 

esgotou os recursos necessários ao desenvolvimento socioeconômico atual, restando aos 

mercados matérias-primas ainda não exploradas ou a jovial economia da Internet. A 

criatividade humana e, logo, sua capacidade de inovação schumpeteriana, de governança, de 

desempenho administrativo cada vez mais eficiente, dentre outros “conceitos mágicos” 
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(POLLIT; HUPE, 2009) criados nessa era de austeridade, ainda dariam fôlego a tal 

desenvolvimento. Todavia, apesar desse argumento ser procedente, é através dele mesmo que 

nada seria defeso às instituições financeiras que queiram fazer uso do excedente de dinheiro 

proporcionado pelos bancos centrais para ingressar em quaisquer negócios que aparentem ser 

os novos segmentos em crescimento, em proveito de seus clientes prediletos e, é claro, de si 

mesmas, a duras penas impostas às pessoas comuns. 

Ainda assim, fato é que, ao longo do processo de garantia dos direitos de isonomia 

material dos cidadãos na condução da vida política do Estado brasileiro, houve uma 

preocupação pelo constituinte de 198813 com o que Marcos Nobre (2004) visualizou como 

sendo novos arranjos institucionais relacionados a espaços de participação e deliberação para 

que os próprios integrantes da sociedade civil possam reconhecer suas necessidades e 

encaminhar suas demandas, reconhecendo-as como legítimas, mas não apenas elegendo 

representantes para cuidar de resolver certos problemas considerados difusos, coletivos ou, em 

geral, públicos. 

O ambiente favorável para isso decorreu do ambiente de transição política que envolveu 

a constituinte, onde movimentos sociais foram capazes de demonstrar o potencial da 

participação popular na deliberação de alguns temas políticos, em destaque o sistema eleitoral, 

onde o assunto mais relevante convergiu no voto direto para Legislativo e Executivo. 

No bojo da redemocratização, a Assembleia Nacional contribuiu para o avanço da 

articulação popular nas matérias discutidas nas fases do processo constituinte, assim como nos 

modelos e ferramentas que viriam a permitir outras formas de participação direta da população 

nas mais variadas maneiras de tomadas de decisão política que viessem a impactar os 

fundamentos do Estado democrático de direito que estava sendo restituído.14 Exemplo disso 

foram os mecanismos de iniciativa popular na propositura de lei, plebiscito, referendo, 

conferências e audiências públicas, assim como os conselhos de comunidade das mais diversas 

naturezas (saúde, educação, segurança pública, etc.), organizações sociais e outras instituições 

de caráter associativo e utilidade pública que interferiram na prática administrativa burocrática 

e foram incorporados ao texto constitucional. 

O panorama constituinte de transmissão de uma parcela de autoridade para arenas e 

atores que não tinham condições de opinar anteriormente sobre questões públicas, inclusive 

                                                           
13  Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 
14  BRASIL. Assembleia Nacional Constituinte. Ata de Comissões. Brasília: Senado Federal, 1988. 
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com a descentralização da tomada de decisão do processo político do governo central para 

outros níveis, estabeleceu um espaço em que não somente os representantes eleitos para exercer 

a atividade governamental são responsáveis pelo reconhecimento de problemas sociais que 

merecem atenção estatal, ou pela formulação, implementação e avaliação das políticas 

adequadas às suas soluções, mas também os cidadãos, que acabam assumindo esse papel 

estratégico. Esse quadro de aprendizado social não pode ser simplesmente desprezado 

(SZWAKO, 2012). 
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4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA FORMULADAS APÓS A PRIMEIRA 

CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E OS PRINCÍPIOS E 

AS DIRETRIZES NELA DELIBERADOS 

 

Nesta derradeira sessão apresenta-se o resultado da análise do conjunto de atos 

normativos produzidos pelo Congresso Nacional após a primeira Conferência Nacional de 

Segurança Pública, no sentido de verificar a hipótese de que as ações governamentais, os 

processos, as táticas, as estratégias ou os programas com potencial de consubstanciar algum 

tipo de política pública de segurança formulada no Brasil após a conferência em destaque estão 

de acordo com os princípios e as diretrizes nela deliberados, até o ano de 2016. 

Inicialmente, conforme abordado na sessão anterior, foram analisados cada um dos 

princípios e das diretrizes da 1ª Conseg, classificando alguns como sendo assuntos relacionados 

apenas a políticas de segurança pública, outros correlacionados tanto a políticas de segurança 

pública quanto a outras temáticas que não tem relação direta com elas, assim como os que não 

tratam de temas diretamente ligados a políticas de segurança pública. 

O quadro a seguir apresenta os princípios deliberados na primeira Conferência Nacional 

de Segurança Pública, que, principalmente, visam orientar a subsequente formulação do 

Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e do Programa Nacional de Segurança Pública 

com Cidadania (Pronasci), pautando-os com o respeito à ordem constitucional estabelecida, 

suas regras sobre os órgãos de segurança e os direitos fundamentais do cidadão brasileiro que 

visam garantir. Também apontam para seu fortalecimento e aperfeiçoamento institucional, 

advertindo não ser de responsabilidade exclusiva dos sistemas penitenciário, judicial e de todo 

o aparato policial o enfrentamento do aumento da criminalidade e da sensação de insegurança, 

fomentando sua intersetorialidade com outras esferas da sociedade, sua transversalidade e sua 

integração sistêmica com políticas sociais, partindo do reconhecimento à origem multicausal 

desses problemas para os quais buscam soluções. 

 

Quadro 1 – Princípios da 1ª Conseg 

Princípios votos 

1.  Ser uma política de Estado que proporcione a autonomia administrativa, financeira, orçamentária 

e funcional das instituições envolvidas, nos três níveis de governo, com descentralização e 

integração sistêmica do processo de gestão democrática, transparência na publicidade dos dados e 

consolidação do Sistema Único de Segurança Pública – SUSP e do Programa Nacional de 

Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI, com percentual mínimo definido em lei e 

assegurando as reformas necessárias ao modelo vigente. 

793 

2.  Pautar-se na manutenção da previsão constitucional vigente dos órgãos da área, conforme artigo 

144 da Constituição Federal 

455 

(continua) 
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(conclusão Quadro 1) 

Princípios votos 

3.  Ser pautada pela defesa da dignidade da pessoa humana, com valorização e respeito à vida e à 

cidadania, assegurando atendimento humanizado a todas as pessoas, com respeito às diversas 

identidades religiosas, culturais, étnico-raciais, geracionais, de gênero, orientação sexual e as das 

pessoas com deficiência. Deve ainda combater a criminalização da pobreza, da juventude, dos 

movimentos sociais e seus defensores, valorizando e fortalecendo a cultura de paz.  

402 

4.  Fomentar, garantir e consolidar uma nova concepção de segurança pública como direito 

fundamental e promover reformas estruturais no modelo organizacional de suas instituições, nos 

três níveis de governo, democratizando, priorizando o fortalecimento e a execução do SUSP – 

Sistema Único de Segurança Pública –, do PRONASCI – Programa Nacional de Segurança Pública 

com Cidadania – e do CONASP – Conselho Nacional de Segurança Pública com Cidadania. 

265 

5.  Pautar-se pelo reconhecimento jurídico-legal da importância do município como cogestor da área, 

fortalecendo sua atuação na prevenção social do crime e das violências. 

258 

6.  Ser pautada na intersetorialidade, na transversalidade e na integração sistêmica com as políticas 

sociais, sobretudo na área da educação, como forma de prevenção do sinistro, da violência e da 

criminalidade, reconhecendo que esses fenômenos têm origem multicausal (causas econômicas, 

sociais, políticas, culturais, etc.) e que a competência de seu enfrentamento não pode ser de 

responsabilidade exclusiva dos órgãos de segurança pública. 

243 

7.  Reconhecer a necessidade de reestruturação do sistema penitenciário, tornando-o mais humanizado 

e respeitador das identidades, com capacidade efetiva de ressocialização dos apenados, garantindo 

legitimidade e autonomia na sua gestão, privilegiando formas alternativas à privação da liberdade 

e incrementando as estruturas de fiscalização e monitoramento. 

135 

8.  Estar fundamentada no fortalecimento da família, na educação como garantidora da cidadania e de 

condições essenciais para a prevenção da violência. Deve ser assumida por todos os segmentos da 

sociedade com vistas ao resgate de valores éticos e emancipatórios. Deve ainda considerar os 

trabalhadores da área como educadores, enfatizando sua formação humanista. 

122 

9.  Estabelecer um sistema nacional de conselhos de segurança autônomos, independentes, 

deliberativos, participativos, tripartites para favorecer o controle social nas três esferas do governo, 

tendo o Conselho Nacional de Segurança Pública – CONASP como importante instância 

deliberativa de gestão compartilhada. 

112 

10.  Estar pautada na valorização do trabalhador da área por meio da garantia de seus direitos e 

formação humanista, assegurando seu bem-estar físico, mental, familiar, laboral e social. 

108 

Fonte: Relatório Final da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, p. 80. 

 

No Quadro 2 estão apresentadas as diretrizes que se relacionam a programas, ações e/ou 

atividades indicadas pelo relatório da 1ª Conseg como diversos caminhos pelos quais políticas 

públicas de segurança devem ser formuladas e implementadas (BRASIL, 2010). Algumas 

diretrizes apontam para o aprimoramento de técnicas, ferramentas e atividades de prevenção à 

criminalidade, por vezes fomentando o aperfeiçoamento dos órgãos e o fortalecimento das 

carreiras profissionais que os compõem, noutras encorajando a descentralização do antigo papel 

exclusivista estatal em matéria de segurança pública. Outras diretrizes propõem uma atenção 

mais específica a subtemas que consideram relevantes, tais como a prática criminosa por 

organizações criminosas, a homofobia ou o racismo, o trabalho escravo, o tráfico de seres 

humanos, a exploração sexual de crianças e jovens, os crimes contra pessoas hipossuficientes e 

a violência familiar. Contudo, em todas as propostas nota-se o cuidado em observar os direitos 

e as garantias fundamentais do ser humano, inclusive concedendo a devida importância à defesa 

de acusados e ao papel ressocializante das penas no sistema punitivo brasileiro. 
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Quadro 2 – Diretrizes da 1ª Conseg 

Diretrizes Votos 

1.  6.6.A Manter no Sistema Prisional um quadro de servidores penitenciários efetivos, sendo 

específica a eles a sua gestão, observando a proporcionalidade de servidores 

penitenciários em policiais penais. Para isso: aprovar e implementar a Proposta de 

Emenda Constitucional 308/2004; garantir atendimentos médico, psicológico e social ao 

servidor; implementar escolas de capacitação. 

1095 

2.  4.16 Promover a autonomia e a modernização dos órgãos periciais criminais, por meio de 

orçamento próprio, como forma de incrementar sua estruturação, assegurando a 

produção isenta e qualificada da prova material, bem como o princípio da ampla defesa 

e do contraditório e o respeito aos direitos humanos. 

1094 

3.  7.7.B Manter as atribuições constitucionais e a autonomia dos corpos de Bombeiros Militares, 

definição de piso salarial nacional; formação e capacitação continuada, bem como 

melhores condições de trabalho com equipamentos adequados. 

1013 

4.  2.6.A Estruturar os órgãos policiais federais e estaduais para que atuem em ciclo completo de 

polícia, delimitando competências para cada instituição de acordo com a gravidade do 

delito sem prejuízo de suas atribuições específicas. 

868 

5.  1.1.A 

(+1.3) 

Criar, implantar, estruturar, reestruturar em todos os municípios, conselhos municipais 

de segurança, conselhos comunitários de segurança pública, com poderes consultivo e 

deliberativo, propositivo e avaliador das Políticas Públicas de Segurança, com 

representação paritária e proporcional, com dotação orçamentária própria, a fim de 

garantir a sustentabilidade e condições necessárias para seu efetivo funcionamento e a 

continuidade de CONSEG como fórum maior de deliberações. Estruturar os GGIs 

(Estadual e Municipal) como forma de integrar a sociedade e o poder executivo, com a 

composição paritária e proporcional. 

799 

6.  3.13.A Instituir lei orgânica que proteja direitos como um sistema remuneratório nacionalmente 

unificado, com paridade entre ativos e inativos, aposentadoria especial com proventos 

integrais, de 25 anos de serviço para mulher e 30 anos para homens, desde que tenham 

no mínimo 20 anos de efetivo serviço, para profissionais de segurança pública, 

instituindo cota compulsória à inatividade em favorecimento da progressão funcional e 

que garanta aposentadoria integral. 

722 

7.  5.2.C Desenvolver e estimular uma cultura da prevenção nas políticas públicas de segurança, 

através da implementação e institucionalização de programas de policiamento 

comunitário, com foco em três aspectos: um, dentro das instituições de segurança, com 

estudos, pesquisas, planejamento, sistemas de fiscalização e policiamento preventivo, 

transparência nas ações policiais, bem como a própria reeducação e formação das forças 

policiais; reduzindo a postura militarizada; dois, com programas educativos de 

prevenção dentro das escolas, famílias, movimentos sociais e culturais e a comunidade 

como um todo; três, apoiados no desenvolvimento de redes sociais e intersetoriais para 

a criação de uma ampla rede de prevenção e segurança. 

707 

8.  2.18.B Regulamentar as Guardas Municipais como polícias municipais: definir suas atribuições 

constitucionais; regulamentar a categoria; garantir direitos estatutários, dentre eles 

jornada de trabalho, plano de carreira, aposentadoria, assistência física e mental, regime 

prisional diferenciado, programas habitacionais, seguro de vida, critérios do exame 

psicotécnico a cada quatro anos, concurso público, com exigência mínima de nível médio 

completo. 

697 

9.  5.30.A Criar mecanismos de combate e prevenção a todas as formas de preconceitos e 

discriminações e a impunidade de crimes por motivações preconceituosas, com os 

recortes em pessoas com deficiência, geracional, étnico-racial, orientação sexual e 

identidade de gênero. 

668 

10.  7.1.A Inserir no currículo e no calendário escolar em todos os sistemas de ensino: Semana de 

Prevenção a sinistros; aulas de primeiros socorros; temas afetos à Defesa Civil, à 

Educação para o Trânsito, à pessoa com deficiência, à Educação Ambiental e à 

Segurança pública. 

580 

11.  1.8.A Definir e regulamentar o papel e as atribuições constitucionais dos municípios no tocante 

à Segurança Pública. 

514 

(continua) 
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(continuação Quadro 2) 

Diretrizes Votos 

12.  2.19.A Realizar a transição da segurança pública para atividade eminentemente civil; 

desmilitarizar as polícias; desvincular a polícia e corpos de bombeiros das forças 

armadas; rever regulamentos e procedimentos disciplinares; garantir livre associação 

sindical, direito de greve e filiação político-partidária; criar código de ética único, 

respeitando a hierarquia, a disciplina e os direitos humanos; submeter irregularidades dos 

profissionais militares à justiça comum. 

508 

13.  7.17.A Incluir os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal no Plano 

Nacional de Segurança Pública, bem como: criar Comissões Municipais de prevenção 

de acidentes e desastres custeadas pelo governo federal, criar uma Secretaria Executiva 

de Defesa Civil, e garantir a coordenação da Defesa Civil sob responsabilidade dos 

Corpos de Bombeiros. 

507 

14.  3.1.A Criar planos de carreira com piso salarial digno, justo e igualitário, para os profissionais 

de segurança pública, nas três esferas governamentais, com reajuste periódico, visando 

à garantia da dedicação integral e exclusiva desses profissionais ao serviço de segurança 

pública. 

482 

15.  2.6.C Rechaço absoluto à proposta de criação do Ciclo Completo de Polícia. 446 

16.  4.23. A Modernizar o inquérito policial num mecanismo ágil de investigação, de maneira a 

estipular instrumentos legislativos, diminuindo seu caráter essencialmente cartorial, 

prevalecendo a sua natureza jurídico-técnico-científica para a produção de provas com 

maior sustentabilidade no processo penal, e de tempo razoável para a duração do 

inquérito e do processo, privilegiando a eficiência, a resposta oportuna à sociedade e 

combatendo a morosidade. 

427 

17.  6.2.A Garantir o acesso à justiça e assistência jurídica gratuita àqueles em conflito com a lei, 

por intermédio da implementação e fortalecimento das defensorias públicas, assegurando 

maior celeridade aos processos e aos benefícios da Lei de Execução Penal. 

339 

18.  3.2.A Criar e implantar carreira única para os profissionais de segurança pública, 

desmilitarizada com formação acadêmica superior e especialização com plano de cargos 

e salários em nível nacional, efetivando a progressão vertical e horizontal na carreira 

funcional. 

331 

19.  7.6.A Criar mecanismos legais que garantam recursos orçamentários e financeiros mínimos e 

proporcionais para adoção de políticas públicas na área de prevenção de acidentes. 

313 

20.  1.13.A Reestruturar o Conselho Nacional de Segurança Pública e reformular os Conselhos 

estaduais e municipais, considerando os princípios de democracia, representatividade, 

paridade, autonomia, transparência, e tendo como foco principal o combate à corrupção, 

a prestação de serviços de qualidade à população e a articulação permanente com as 

forças sociais. Para isso: eleger seus membros bienalmente, por meio de conferências e 

fóruns nos quais haja plena participação social; adequar suas ações às realidades locais 

e regionais, operando os instrumentos democráticos de controle com monitoramento de 

dados quantitativos e qualitativos das situações de violência e ocorrências criminais; 

trabalhar em ações de caráter consultivo, propositivo, fiscalizatório e deliberativo, 

adequando suas resoluções às orientações e regulamentações do Ministério da Justiça; 

manter estreita relação com todos os conselhos da área de segurança e outros, de modo 

a facilitar a articulação de ações; gerir todos os seus recursos participativamente, 

cuidando para que  sejam efetivamente utilizados no alcance de seus objetivos. Elaborar 

e aprimorar a estrutura político-administrativa do Conselho Nacional de Segurança 

Pública em harmonia legal com os conselhos estaduais e municipais de segurança, 

considerando os princípios de democracia, representatividade, paridade, autonomia e 

transparência, focado no combate à corrupção e na qualidade de prestação de serviço à 

população. 

305 

21.  3.20.B Revisar, atualizar e democratizar os regulamentos e procedimentos disciplinares 

militares, conforme o artigo 5º da Constituição Federal. 

304 

22.  6.52.A Priorizar na agenda política, administrativa e financeira dos governos para a estruturação 

de um Sistema Nacional de Penas e Medidas Alternativas, criando estruturas e 

mecanismos nos Estados e o Distrito Federal, no âmbito do Executivo, estruturando e 

aparelhando os órgãos da Justiça Criminal e priorizando as penas e medidas alternativas, 

a justiça restaurativa e a mediação de conflitos. 

293 

(continua)  
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(continuação Quadro 2) 

Diretrizes Votos 

23.  1.9.A Criar, estruturar, implantar, compor e fortalecer, democraticamente, Gabinetes de Gestão 

Integrada nos três níveis de governo, para: promover a atuação conjunta e coordenada 

dos organismos de segurança pública com entidades públicas e privadas, respeitando e 

acatando as diretrizes e deliberações dos conselhos de segurança pública. 

283 

24.  4.4.A 

(+4.14) 

Fortalecer e utilizar as Unidades de Inteligência Policial como base para o 

desenvolvimento de ações direcionadas a alvos específicos, visando a reduzir o impacto 

negativo da ação policial repressiva na comunidade como um todo. Investir nas áreas de 

inteligência e tecnologia de combate às organizações criminosas. Aperfeiçoar e integrar 

a rede de captação, circulação, processamento e disseminação de informações e 

conhecimento de inteligência de segurança pública, além de promover intercâmbio 

nacional e internacional com outros órgãos de inteligência, aperfeiçoando o sistema 

judicial 

254 

25.  6.17 Definir diretrizes norteadoras para a gestão democrática do sistema prisional, 

estabelecendo normas nacionais, com fortalecimento, reforma, oficialização e incentivo 

à criação de Conselhos Penitenciários Federal, Estadual e Municipais como instância 

deliberativa e órgão de fiscalização, de ouvidorias e de corregedorias do sistema, com 

ampla composição e participação, com incumbência de fomentar a gestão compartilhada, 

facilitar o controle social através de mecanismos autônomos e paritários. 

245 

26.  3.3.A Instituir políticas de valorização, qualidade de vida, apoio biopsicossocial, ético e 

profissional dos trabalhadores da área de Segurança Pública. 

228 

27.  4.13.B 

(+4.24) 

Instituir, construir e aumentar o número de delegacias especializadas e distritais com 

atendimento a grupos vulneráveis e especiais, com profissionais especialistas em crimes 

de intolerância social, capazes de desenvolver ações de sensibilização e capacitação 

continuada dos policiais para atendimento e acolhimento de vítimas, garantindo a elas e 

a seus familiares todos os seus direitos, bem como a eficiência no programa de proteção 

a testemunhas e denunciantes. Para isso, se necessário, fortalecer abrigos, ações e 

programas de proteção a vítimas, garantindo: a implantação de comitês gestores em nível 

estadual e municipal de monitoramento do pacto de enfrentamento à violência contra as 

mulheres; a implantação das Delegacias Legais e Delegacias da Mulher nos municípios 

ainda não contemplados e unidades de perícia técnico-científica; realização de plantões 

de atendimento durante o final de semana e feriados; promoção de programas para a 

erradicação da intolerância e  da violência de gênero, da pessoa idosa, de crimes raciais, 

e contra GLBT. 

220 

28.  1.29.B Implantar, manter e aprimorar o Programa Nacional de Segurança Pública com a 

Cidadania (PRONASCI) em todos os espaços do território nacional como política 

permanente de Estado. 

213 

29.  3.19.A Prover os servidores da segurança pública das prerrogativas constitucionais dos 

integrantes do Ministério Público e do Poder Judiciário. 

206 

30.  6.39 Desvincular totalmente a custódia de presos, tanto provisórios como condenados, das 

secretarias de segurança pública conforme as recomendações internacionais. 

205 

31.  4.9.A Promover políticas que estimulem a construção de redes de atendimento 

intermultidisciplinar para grupos vulneráveis com unidades especializadas dos órgãos de 

segurança pública e do sistema de justiça, com equipamentos adequados e profissionais 

em quantidade suficiente, dentro da filosofia do policiamento comunitário, respeitando 

a heterogeneidade dos diversos grupos sociais, evitando abusos e intensificando o 

combate ao trabalho escravo, ao tráfico de seres humanos, à exploração sexual de 

crianças e jovens, à homofobia, ao racismo e à violência familiar. 

205 

32.  7.2.A Estruturar e ampliar a rede do sistema de prevenção, atendimentos emergenciais e 

acidentes em todos os municípios do Brasil, priorizando os serviços aos municípios onde 

seja reconhecido o risco de acidentes ou desastre. 

203 

33.  5.41.A Manter a maioridade penal em 18 anos e o tempo de cumprimento de medidas 

socioeducativas de acordo com a legislação vigente. 

200 

(continua)  
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(conclusão Quadro 2) 

Diretrizes Votos 

34.  4.6.B Implementar uma Política Nacional de Combate ao Crime Organizado para intensificar, 

ampliar e realizar ações policiais qualificadas, criar sistema de bloqueio de celulares e 

rádios em presídios como medida de soberania e proteção a toda a população, com vistas 

à redução da violência e criminalidade, e ao combate estratégico do crime organizado de 

todos os tipos. Para isso, se necessário, deve-se: identificar o ciclo criminal de cada 

região, reforçar o policiamento rodoviário e instalar postos policiais nas rotas do tráfico; 

criar unidades especializadas integradas às unidades de inteligência para atuarem em 

centros urbanos e rurais, rodovias, portos, aeroportos e fronteiras; envolver o Poder 

Judiciário, Ministério Público, Polícias e outros órgãos nas ações; modernizar o 

ordenamento jurídico; criar Varas Criminais Especiais para o Crime Organizado; acabar 

com a estrutura prisional criminalizatória e promover punições severas 

199 

35.  6.7.B Melhorar os serviços de saúde dos reclusos e profissionais, atendendo às especificidades 

de idade e gênero. Implantação do programa de saúde da família com profissionais de 

todas as áreas, em número suficiente. Fornecer alimentação adequada. Construir 

hospitais penitenciários em todos os estados. Considerar os princípios de reforma 

psiquiátrica. Criação de CAPS para tratamento dos dependentes de álcool, drogas e 

pessoas com sofrimento mental, com participação familiar. 

194 

36.  5.42.A Fortalecer a Defensoria Pública, com a sua estruturação em todas as comarcas do país, 

como instrumento viabilizador do acesso universal à justiça e à defesa técnica, bem como 

criar os juizados especiais em âmbito nacional e ampliar a efetivação dos já existentes, 

como forma de aperfeiçoar a prestação jurisdicional.  

187 

37.  5.28.A Reafirmar e cumprir o Estatuto do Desarmamento como política de Estado, observando 

a efetivação dos convênios com os Estados-Membros para o recolhimento voluntário de 

armas, o fortalecimento da fiscalização do uso de armas pelo SENARM (Serviço 

Nacional de Registro de Armas) e a integração dos sistemas de cadastro de armas. 

179 

38.  1.2.A Criar, reformular e estruturar o funcionamento dos Conselhos de Segurança Pública nos 

três níveis governamentais, assim como os Conselhos Comunitários, sendo espaços 

deliberativos da Política de Segurança Pública, de forma paritária e proporcional 

(Sociedade Civil, Gestores e Trabalhadores), integrando-os aos Gabinetes de Gestão 

Integrada (GGI). 

177 

39.  5.9.C Instituir programas de prevenção primária da violência, com foco nas áreas de trânsito, 

saúde, educação, cultura, lazer, esporte, assistência social e urbanismo para a 

intersetorialidade das políticas de segurança pública e incentivando a adoção da filosofia 

de policiamento comunitário. 

170 

40.  4.22.A Tipificações específicas de crimes cometidos contra profissionais de segurança e 

operadores do direito, no exercício ou não da função, e contra seus familiares, com a 

revisão das leis penais e processuais e segurança, transformando esses crimes em 

hediondos. 

170 

Fonte: Relatório Final da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, p. 81-83. 

 

Dando sequência, como princípios da 1ª Conseg que apresentaram conteúdos 

relacionados apenas a políticas de segurança pública, foram classificados os de número 2, 4, 5, 

7 e 9. No mesmo sentido as diretrizes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 

29, 30, 34, 35, 37, 38 e 40. Nessas, assim como foi tratado no primeiro capítulo, o norte das 

estratégias a serem desenhadas e implementadas passa pelo aparelhamento do Poder de Polícia, 

dos órgãos judiciais e penitenciários, de estruturação e ações é voltado à manutenção da ordem 

pública, da estabilidade social e aplicação da justiça, mediante controle repressivo-penal da 

criminalidade e sanção de comportamentos indesejados que atentem para bens jurídicos 

relevantes tutelados pelo Estado por meio de sistema criminal. 
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Já os princípios 1, 3, 6, 8 e 10 e as diretrizes 7, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 26, 27, 31, 32, 

33, 36 e 39 apresentaram conteúdos considerados como outros assuntos, correlacionados tanto 

a políticas de segurança pública quanto a outras temáticas que não tem relação direta com elas. 

Esses princípios e essas diretrizes tratam de objetivos e buscam múltiplas estratégias de controle 

social no enfrentamento do fenômeno da violência, da sensação de insegurança e da constante 

tentativa de estabilização dos índices de criminalidade, que são fenômenos multicausais que 

demandam táticas, instrumentos, ferramentas e mecanismos multifatoriais. Melhores exemplos 

disso são o princípio de número 6 e a diretriz de número 23. 

O princípio de número 6 orienta a busca pela intersetorialidade, transversalidade e 

integração sistêmica com as políticas sociais, ao reconhecer a multicausalidade abordada no 

parágrafo anterior – causas econômicas, sociais, políticas, culturais, etc. – e que não é de 

responsabilidade exclusiva dos órgãos de segurança pública a atribuição de seu enfrentamento. 

A diretriz 23, por sua vez, visou fomentar a criação, a estruturação, a implantação, a 

composição e o fortalecimento de novas estruturas democraticamente mais participativas, como 

os Gabinetes de Gestão Integrada, em que podem atuar, conjuntamente, os órgãos de segurança 

dos três níveis de governo com outras instituições públicas e até entidades privadas. Ela destaca, 

ainda, o papel imprescindível dos conselhos de segurança pública. 

Destarte, em relação aos princípios e diretrizes da 1ª Conseg que tratam de temáticas 

não relacionadas diretamente com políticas de segurança pública, apenas a diretriz 35 foi 

inserida nesse contexto, por ter sido considerada muito mais como uma diretiva no âmbito da 

saúde pública (e até mesmo na ordem de trabalho) do que propriamente relacionada à temática 

aqui tratada. 

Em seguida, foram analisados os conteúdos de cada uma das 40 emendas 

constitucionais, 25 leis complementares e 1.388 leis ordinárias publicadas pelo Congresso 

Nacional após a publicação do relatório da primeira conferência nacional de segurança pública, 

em 2009, até o final de 2016. Os textos de cada um desses atos normativos foi buscado em site 

oficial da Presidência da República do governo brasileiro.15 Posteriormente, suas ementas, ou 

rubricas, foram pormenorizadamente lidas. Na sequência, cada ato foi classificado por seu 

assunto, dentro de um dos gêneros dos setores da sociedade, como, por exemplo, educação, 

saúde, moradia, seguridade, trabalho, economia, finanças públicas, lazer, dentre outros, em 

virtude da natureza dessa análise: a segurança. 

                                                           
15  Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/legislacao. 
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Posteriormente, diante de seus conteúdos, esses 1453 atos normativos foram 

individualmente separados quando se referiram a ações públicas, processos, táticas, estratégias 

ou programas que pudessem consubstanciar algum tipo de política pública de segurança, sendo 

selecionados, ao final, apenas 104 (cento e quatro) deles. Esses atos foram assim considerados 

por se tratarem de atos de caráter nacional, intersubjetivos e inter-relacionados, orientados para 

a solução de questões que entraram na agenda do Executivo ou do Legislativo e que, pelos 

atores dessas agências, foram reconhecidas como problemas a serem solucionados, com a 

premissa de prover assistência e suporte a indivíduos que possuem necessidades e riscos sociais 

da sociedade brasileira, conforme explanação apresentada no primeiro capítulo. Dando 

continuidade, foram também segregados os que focaram no aparelhamento do Poder de Polícia, 

dos órgãos judiciais e penitenciários, de estruturação e ações, voltados à manutenção da ordem 

pública, da estabilidade social e aplicação da justiça, mediante controle repressivo-penal da 

criminalidade e sanção de comportamentos indesejados que atentem para bens jurídicos 

relevantes tutelados pelo Estado por meio de sistema criminal. Ao final dessa seleção, chegou-

se ao quadro a seguir: 

 

Quadro 3 – Produção legislativa após a 1ª Conseg 

Classificação 
Emendas 

Constitucionais 

Leis 

Complementares 

Leis 

Ordinárias 
Total Percentual 

Produção legislativa total 40 25 1388 1453 100% 

Políticas públicas de 

segurança 
10 5 89 104 7,16% 

Políticas de segurança pública 1 3 62 66 4,54% 

Outras temáticas 29 17 1237 1283 88,30% 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Uma vez destacado esse segundo grupo, mais restrito do que a amostra inicial, aqueles 

cujos dispositivos guardaram alguma lógica com os princípios e as diretrizes deliberados na 

primeira Conferência Nacional de Segurança Pública foram evidenciados. Dessa amostra de 

104 (cento e quatro), 79 (setenta e nove) atos normativos apresentaram conteúdo compatível 

com os princípios contidas no relatório da conferência (75,96%), enquanto 25 (vinte e cinco) 

não mostraram qualquer dispositivo que tivesse relação com eles (24,04%). Paralelamente, 81 

(oitenta e um) atos normativos tiveram conteúdo compatível com as diretrizes contidas no 

relatório da conferência (77,89%), enquanto 23 (vinte e três) não apresentaram qualquer 

dispositivo que tivesse relação com elas (22,11%).  
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Assim, do total da amostra que forma o conjunto de emendas constitucionais, leis 

complementares e leis ordinárias relacionadas às políticas públicas de segurança formuladas no 

Brasil após a 1ª Conseg, 82 (oitenta e dois) encontraram correspondência com os princípios e 

as diretrizes nela deliberados, ou seja, 78,85%.  

Ademais, apenas a título de aprofundamento na dinâmica de como o processo legislativo 

acabou desencadeando os 104 (cento e quatro) atos, foram checadas suas respectivas 

proposições ao parlamento e cada etapa referente à justificativa, exposição de motivos, 

discussão, entre outras. Dessa apuração, foram encontradas duas proposições, no PL 1332/2003 

e na MPV 657/2014, que fizeram registro formal da conferência em questão em documentos 

relacionados aos processos, formando um universo inadequado para o que se propôs com este 

trabalho.  

O fato descrito evidenciou duas dificuldades de ordem subjetiva. A primeira aponta que 

somente um processo de entrevistas com cada parlamentar e sua respectiva equipe de 

assessores, assim como servidores e representantes dos sistemas de segurança e justiça, entre 

outros atores que participaram direta ou indiretamente dos processos correspondentes ao 

período compreendido após relatório até 2016, poderia tentar averiguar a influência direta de 

cada tema consubstanciado em um princípio ou diretriz na aprovação e sanção desses atos 

normativos. A segunda que o conteúdo subjetivo das entrevistas e o baixo potencial que elas 

teriam de retratar a realidade de forma científica coloca em cheque esse tipo de análise, correndo 

o risco de cair em descrédito e desqualificar o trabalho.  

Nesse ensejo, o quadro a seguir demonstra o que se extrai do conteúdo de cada princípio 

e diretriz. 

 

Quadro 4 – Proporção em que os princípios e diretrizes são inferidos dos 104 atos normativos 

Princípios 

Diretrizes         

1ª Conseg 

Quantidade de 

Emendas 

Constitucionais  

Quantidade de 

Leis 

Complementares  

Quantidade 

de Leis 

Ordinárias  

Quantidade 

do total de 

atos 

normativos 

Percentual 

em relação 

aos 104 

atos 

normativos 

Percentual 

em 

relação ao 

total 

(1453) 

Princípio 1 1 1 8 10 9,62% 0,69% 

Princípio 2 0 1 10 11 10,58% 0,76% 

Princípio 3 5 2 23 30 28,85% 2,06% 

Princípio 4 0 0 5 5 4,81% 0,34% 

Princípio 5 2 0 6 8 7,69% 0,55% 

Princípio 6 5 0 17 22 21,15% 1,51% 

Princípio 7 0 2 11 13 12,50% 0,89% 

Princípio 8 3 2 13 18 17,31% 1,24% 

Princípio 9 2 0 2 4 3,85% 0,28% 

Princípio 10 1 2 21 24 23,08% 1,65% 

(continua)  
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(conclusão Quadro 4) 

Princípios 

Diretrizes 1ª 

Conseg 

Quantidade de 

Emendas 

Constitucionais  

Quantidade de 

Leis 

Complementares  

Quantidade 

de Leis 

Ordinárias  

Quantidade 

do total de 

atos 

normativos 

Percentual 

em relação 

aos 104 

atos 

normativos 

Percentual 

em 

relação ao 

total 

(1453) 

Diretriz 1 0 1 1 2 1,92% 0,14% 

Diretriz 2 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

Diretriz 3 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

Diretriz 4 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

Diretriz 5 0 0 1 1 0,96% 0,07% 

Diretriz 6 0 2 1 3 2,88% 0,21% 

Diretriz 7 1 0 3 4 3,85% 0,28% 

Diretriz 8 0 0 1 1 0,96% 0,07% 

Diretriz 9 1 0 3 4 3,85% 0,28% 

Diretriz 10 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

Diretriz 11 1 0 4 5 4,81% 0,34% 

Diretriz 12 0 0 3 3 2,88% 0,21% 

Diretriz 13 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

Diretriz 14 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

Diretriz 15 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

Diretriz 16 0 0 13 13 12,50% 0,89% 

Diretriz 17 1 1 3 5 4,81% 0,34% 

Diretriz 18 0 0 1 1 0,96% 0,07% 

Diretriz 19 0 0 2 2 1,92% 0,14% 

Diretriz 20 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

Diretriz 21 0 0 4 4 3,85% 0,28% 

Diretriz 22 0 1 13 14 13,46% 0,96% 

Diretriz 23 0 0 2 2 1,92% 0,14% 

Diretriz 24 0 0 15 15 14,42% 1,03% 

Diretriz 25 0 1 1 2 1,92% 0,14% 

Diretriz 26 0 2 6 8 7,69% 0,55% 

Diretriz 27 0 0 1 1 0,96% 0,07% 

Diretriz 28 0 0 5 5 4,81% 0,34% 

Diretriz 29 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

Diretriz 30 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

Diretriz 31 0 1 10 11 10,58% 0,76% 

Diretriz 32 0 0 1 1 0,96% 0,07% 

Diretriz 33 0 0 2 2 1,92% 0,14% 

Diretriz 34 0 1 13 14 13,46% 0,96% 

Diretriz 35 0 2 4 6 5,77% 0,41% 

Diretriz 36 1 1 2 4 3,85% 0,28% 

Diretriz 37 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

Diretriz 38 0 0 3 3 2,88% 0,21% 

Diretriz 39 4 0 10 14 13,46% 0,96% 

Diretriz 40 0 0 1 1 0,96% 0,07% 

TOTAL 28 23 245 296 - - 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Por outro lado, importante para a pesquisa foi também classificar esses 104 atos 

normativos entre aqueles que trataram de assuntos relacionados apenas à segurança pública, 

como também os que abordaram outros assuntos intersetoriais que se complementaram ao 

gênero de políticas públicas de segurança. Os dois gráficos a seguir demonstram a diversidade 
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dessas temáticas e quantas vezes cada um deles pôde ser extraído do conteúdo dos atos 

normativos analisados. 

O Gráfico 3 faz referência às temáticas relacionadas aos princípios e diretrizes extraídos 

do bojo desses 104 atos normativos, classificadas como assuntos referentes apenas a políticas 

de segurança pública. Aqui, importante ressaltar, conforme exposto no Quadro 4, que não foi 

identificada, nos atos normativos analisados, nenhuma identidade temática em seus conteúdos 

com o que propõem as diretrizes 2, 3, 4, 14, 15, 20, 29, 30 e 37. 

 

Gráfico 3 – Princípios e Diretrizes da 1ª Conseg que tratam das temáticas relacionadas apenas 

às políticas de segurança pública e o quanto cada um deles pôde ser extraído do 

conteúdo dos 104 atos normativos analisados 

 
Fonte: Autor, 2018. 
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O próximo gráfico faz referência às temáticas relacionadas aos princípios e diretrizes 

classificados como assuntos referentes tanto a políticas de segurança pública quanto a outras 

que não têm relação direta com elas. Mais uma vez, importante destacar aqui que, conforme 

exposto no Quadro 4, não foi identificada nos atos normativos analisados, nenhuma identidade 

temática em seus conteúdos com o que propõem as diretrizes 10 e 13. 

 

Gráfico 4 – Princípios e diretrizes da 1ª Conseg que tratam das temáticas relacionadas às 

políticas de segurança pública e a outras que não têm relação direta com elas, e o 

quanto cada um deles pôde ser extraído do conteúdo dos 104 atos normativos 

analisados 

 
Fonte: Autor, 2018. 
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(trinta e um) deles, bem como os que tratam das temáticas relacionadas tanto às políticas de 

segurança pública quanto a outras que não tem relação direta com elas, também somados aos 

que tratam de temas sem relação direta com políticas públicas de segurança, totalizando 22 

(vinte e dois), tendo se chegado a uma diferença de 18%. 

Semelhantemente, ao considerarmos todas as 19.643 proposições relacionadas às 

deliberações populares na 1ª Conseg, e não apenas o quantitativo final de princípios e diretrizes, 

somadas as relacionadas aos 31 (trinta e um) chega-se ao quantitativo de 8.196, enquanto com 

os 22 (vinte e dois) totalizam 5.756, ou seja, uma diferença de 12,42%. 

Por outro lado, no que concerne aos 104 atos normativos classificados como ações 

governamentais, processos, táticas, estratégias ou programas que pudessem consubstanciar 

algum tipo de política pública de segurança, enquanto 66 deles trataram das temáticas 

relacionadas apenas às políticas de segurança pública, os outros 38 disseram respeito a 

temáticas relacionadas tanto às políticas de segurança pública quanto a outras que não têm 

relação direta com elas, chegando-se a uma diferença de 26,92%.  

Em todas as situações analisadas, seja no âmbito participativo ou representativo, houve 

uma prioridade em tratar de questões relacionadas a ações, táticas, estratégias, processos e/ou 

conjunto de programas mais focados na manutenção da ordem pública, da estabilidade social e 

da aplicação da justiça, mediante controle repressivo-penal da criminalidade e sanção de 

comportamentos indesejados que atentem contra bens jurídicos relevantes tutelados pelo 

Estado, concentrando-se em temas que se restringem ao sistema criminal, ora policiais, ora 

judiciais, ora penitenciários.  

Portanto, de acordo com o exposto no início da segunda sessão, ainda há uma tendência 

em confundir o tratamento que se quer dar às causas do problema da criminalidade e da 

sensação de insegurança com os seus efeitos. Aliás, a esfera representativa demonstrou 

aproximadamente duas vezes mais essa preferência naquilo que se refere às políticas de 

segurança pública do que houve na participação e deliberação na 1ª Conseg sobre esses 

assuntos. 

Enfim, seguindo o que foi tratado no segundo tópico da segunda sessão, essa 

correspondência, ainda que indireta, sobre o que foi deliberado na 1ª Conseg com o produzido 

pelo Poder Público, demonstra a importância de se consolidarem as conferências como 

mecanismo de democracia direta no debate e na elaboração de políticas públicas de segurança. 

Isso também se soma aos argumentos favoráveis à ampliação de participação e deliberação 

popular na formulação de políticas públicas de segurança trazidos na primeira parte da terceira 

sessão.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados da pesquisa indicam que houve uma relação significativa entre os 

princípios e as diretrizes deliberados na 1ª Conseg e os atos normativos produzidos pelo 

Congresso Nacional após a publicação do relatório final da conferência, que instituíram ações 

governamentais, processos, táticas, estratégias ou programas com potencial de consubstanciar 

algum tipo de política pública de segurança no Brasil, objetivo geral deste trabalho. Conclui-se 

que 78,85% do conjunto de emendas constitucionais, leis complementares e leis ordinárias 

relacionadas às políticas públicas de segurança formuladas no Brasil após a 1ª Conseg 

encontraram correspondência com os princípios e as diretrizes nela deliberados. 

A relevância da pesquisa realizada reafirma a necessidade e a importância das políticas 

públicas de segurança serem formuladas em consonância com as demandas populares e, 

principalmente, envolvendo a população alvo dos programas, as estratégias e as ações 

decorrentes dessas iniciativas. Não bastam as análises criminais, com “manchas criminais”, 

avaliações situacionais ou de risco abordadas no primeiro capítulo. As pessoas a serem 

alcançadas pelas políticas e programas devem ser ouvidas, suas demandas devem ser 

consideradas não somente na execução das atividades de segurança pública, mas, 

principalmente, no momento em que o design de ações públicas, processos, táticas, estratégias 

ou programas que possam consubstanciar algum tipo de política pública de segurança são 

discutidos. 

Ainda que as deliberações populares não possam vincular de forma direta a formulação 

de políticas públicas, conforme retratado na terceira sessão, infere-se que, ao menos no que 

tange às de segurança, observou-se uma paridade, seja pelas proporções observadas nas 

especificidades temáticas dos 104 atos produzidos pelo poder público, analisados quarta sessão, 

seja pelo percentual dos 78,85% da produção dos atos de caráter nacional, intersubjetivos e 

inter-relacionados, orientados para a solução de questões que entraram na agenda do Executivo 

ou do Legislativo e pelos atores dessas agências foram reconhecidos como problemas a serem 

solucionados – com a premissa de prover assistência e dar suporte a indivíduos que possuem 

necessidades e estão sujeitos a riscos sociais – e que legitimam seus dispositivos mediante a 

representação junto às demandas coletivas. 

Assim, não há como negar a influência, ainda que indireta, entre as ações do Poder 

Público e as questões discutidas e deliberadas na 1ª Conseg, quando se constatou uma diferença 

de 26,92% dos atos normativos produzidos, 18% dos princípios e diretrizes aprovados e 12,42% 

das proposições populares deliberadas identificados como potenciais para consubstanciar 
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algum tipo de política de segurança pública a mais do que as questões relacionadas tanto a essas 

políticas quanto a outras que não têm relação direta com elas. Reforça-se, portanto, a 

importância da discussão apresentada na segunda sessão deste trabalho, visto que esses 

percentuais reafirmam a tendência em se continuar confundindo o tratamento que se quer dar 

às causas dos problemas da criminalidade e da sensação de insegurança com os seus efeitos, 

principalmente na esfera representativa, onde o resultado obtido apresentou quase o dobro dessa 

preferência do que na 1ª Conseg. 

Por fim, por mais que instrumentos de participação e deliberação popular ainda não 

encontrem no sistema normativo brasileiro um reconhecimento de caráter vinculante à 

discricionariedade dos atos administrativos, por meio desta pesquisa foi possível demonstrar a 

importância de fomentar e aperfeiçoar ferramentas como as conferências não somente no 

reconhecimento do problema que venha a integrar a agenda formal do governo, mas também 

na formulação das políticas públicas de segurança necessárias à sua implementação, justamente 

no tocante ao caráter educativo da participação, ou no que concerne ao conceito de capital 

social, ou no que se considera como aperfeiçoamento das instituições democráticas. 
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APÊNDICE 

 

Quadro 5 – Atos normativos produzidos pelo Congresso Nacional após a publicação do 

relatório final da 1ª Conseg, que instituíram ações governamentais, processos, 

táticas, estratégias ou programas com potencial de consubstanciar algum tipo de 

política pública de segurança no Brasil 

Ato Data Resumo 

EC nº 59 de 11.11.2009 Acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias para reduzir, anualmente, a partir do exercício de 2009, o 

percentual da Desvinculação das Receitas da União incidente sobre os 

recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino de que 

trata o art. 212 da Constituição Federal, dá nova redação aos incisos I e 

VII do art. 208, de forma a prever a obrigatoriedade do ensino de quatro 

a dezessete anos e ampliar a abrangência dos programas suplementares 

para todas as etapas da educação básica, e dá nova redação ao § 4º do 

art. 211 e ao § 3º do art. 212 e ao caput do art. 214, com a inserção neste 

dispositivo de inciso VI 

EC nº 60 de 11.11.2009 Altera o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para 

dispor sobre o quadro de servidores civis e militares do ex-Território 

Federal de Rondônia. 

EC nº 64 de 4.2.2010 Altera o art. 6º da Constituição Federal, para introduzir a alimentação 

como direito social. 

EC nº 65 de 13.7.2010 Altera a denominação do Capítulo VII do Título VIII da Constituição 

Federal e modifica o seu art. 227, para cuidar dos interesses da juventude 

EC nº 67 de 22.12.2010 Prorroga, por tempo indeterminado, o prazo de vigência do Fundo de 

Combate e Erradicação da Pobreza 

EC nº 69 de 29.03.2012 Altera os arts. 21, 22 e 48 da Constituição Federal, para transferir da 

União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a 

Defensoria Pública do Distrito Federal 

EC nº 70 de 29.03.2012 Acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41, de 2003, para 

estabelecer critérios para o cálculo e a correção dos proventos da 

aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no 

serviço público até a data da publicação daquela Emenda Constitucional 

EC nº 79 de 27.5.2014 Altera o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, 

para prever a inclusão, em quadro em extinção da Administração 

Federal, de servidores e policiais militares admitidos pelos Estados do 

Amapá e de Roraima, na fase de instalação dessas unidades federadas, e 

dá outras providências. 

EC nº 80 de 4.6.2014 Altera o Capítulo IV - Das Funções Essenciais à Justiça, do Título IV - 

Da Organização dos Poderes, e acrescenta artigo ao Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. 

EC nº 82 de 16.7.2014 Inclui o § 10 ao art. 144 da Constituição Federal, para disciplinar a 

segurança viária no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

LC nº 132 de 7.10.2009 Altera dispositivos da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, 

que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos 

Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, 

e da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, e dá outras providências 

LC nº 135 de 4.6.2010 Altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, 

de acordo com o § 9o do art. 14 da Constituição Federal, casos de 

inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências, 

para incluir hipóteses de inelegibilidade que visam a proteger a 

probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato 

(continua) 
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(continuação Quadro 5) 

Ato Data Resumo 

LC 144 de 15.5.2014 Atualiza a ementa e altera o art. 1o da Lei Complementar no 51, de 20 de 

dezembro de 1985, que “Dispõe sobre a aposentadoria do funcionário 

policial, nos termos do art. 103, da Constituição Federal”, para 

regulamentar a aposentadoria da mulher servidora policial. 

LC 149 de 12.1.2015 Altera a Lei Complementar nº 90, de 1º de outubro de 1997, que 

determina os casos em que forças estrangeiras possam transitar pelo 

território nacional ou nele permanecer temporariamente 

LC 153 de 9.12.2015 Altera o art. 3º da Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, que 

cria o Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, 

Lei nº 12.030 de 17.9.2009 Dispõe sobre as perícias oficiais e dá outras providências. Mensagem de 

veto 

Lei nº 12.033 de 29.9.2009 Altera a redação do parágrafo único do art. 145 do Decreto-Lei no 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, tornando pública 

condicionada a ação penal em razão da injúria que especifica. 

Lei nº 12.037 de 1º.10.2009 Dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado, 

regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da Constituição Federal. 

Lei nº 12.086 de 6.11.2009 Dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do 

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; altera as Leis nos 6.450, 

de 14 de outubro de 1977, 7.289, de 18 de dezembro de 1984, 7.479, de 

2 de junho de 1986, 8.255, de 20 de novembro de 1991, e 10.486, de 4 

de julho de 2002; revoga as Leis nos 6.302, de 15 de dezembro de 1975, 

6.645, de 14 de maio de 1979, 7.491, de 13 de junho de 1986, 7.687, de 

13 de dezembro de 1988, 7.851, de 23 de outubro de 1989, 8.204, de 8 

de julho de 1991, 8.258, de 6 de dezembro de 1991, 9.054, de 29 de maio 

de 1995, e 9.237, de 22 de dezembro de 1995; revoga dispositivos das 

Leis nos 7.457, de 9 de abril de 1986, 9.713, de 25 de novembro de 1998, 

e 11.134, de 15 de julho de 2005; e dá outras providências. Mensagem 

de veto. 

Lei nº 12.120 de 15.12.2009 Altera os arts. 12 e 21 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 - Lei de 

Improbidade Administrativa. 

Lei nº 12.121 de 15.12.2009 Acrescenta o § 3o ao art. 83 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 - 

Lei de Execução Penal, determinando que os estabelecimentos penais 

destinados às mulheres tenham por efetivo de segurança interna somente 

agentes do sexo feminino. 

Lei nº 12.191 de 13.1.2010 Concede anistia a policiais e bombeiros militares do Rio Grande do 

Norte, Bahia, Roraima, Tocantins, Pernambuco, Mato Grosso, Ceará, 

Santa Catarina e Distrito Federal punidos por participar de movimentos 

reivindicatórios. 

Lei nº 12.219 de 31.3.2010 Altera o art. 73 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, para permitir 

que a União possa celebrar convênios com os Estados e o Distrito 

Federal visando à prevenção e repressão do tráfico ilícito e do uso 

indevido de drogas, e com os Municípios com o objetivo de prevenir o 

seu uso indevido, e possibilitar a atenção e reinserção social de usuários 

e dependentes de drogas. 

Lei nº 12.234 de 5.5.2010 Altera os arts. 109 e 110 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 - Código Penal. 

Lei nº 12.245 de 24.5.2010 Altera o art. 83 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de 

Execução Penal, para autorizar a instalação de salas de aulas nos 

presídios. 

Lei nº 12.258 de 15.6.2010 Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 

Penal), e a Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), 

para prever a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância 

indireta pelo condenado nos casos em que especifica. Mensagem de veto 

Lei nº 12.288 de 20.7.2010 Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis nos 7.716, de 5 de 

janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 

1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003. 
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Lei nº 12.299 de 27.7.2010 Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão aos fenômenos de 

violência por ocasião de competições esportivas; altera a Lei no 10.671, 

de 15 de maio de 2003; e dá outras providências. 

Lei nº 12.313 de 19.8.2010 Altera a Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, 

para prever a assistência jurídica ao preso dentro do presídio e atribuir 

competências à Defensoria Pública. 

Lei nº 12.318 de 26.8.2010 Dispõe sobre a alienação parental e altera o art. 236 da Lei no 8.069, de 

13 de julho de 1990. Mensagem de veto 

Lei nº 12.342 de 1º.12.2010 Altera a Lei no 11.358, de 19 de outubro de 2006, no tocante ao subsídio 

dos Policiais Rodoviários Federais. 

Lei nº 12.403  de 4.5.2011 Altera dispositivos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - 

CPP, relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória, demais 

medidas cautelares, e dá outras providências. 

Lei nº 12.408 de 25.5.2011 Altera o art. 65 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para 

descriminalizar o ato de grafitar, e dispõe sobre a proibição de 

comercialização de tintas em embalagens do tipo aerossol a menores de 

18 (dezoito) anos. 

Lei nº 12.432 de 29.6.2011 Estabelece a competência da Justiça Militar para julgamento dos crimes 

praticados no contexto do art. 303 da Lei no 7.565, de 19 de dezembro 

de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica, alterando o parágrafo único 

do art. 9o do Decreto-Lei no 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código 

Penal Militar. 

Lei nº 12.433 de 29.6.2011 Altera a Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), 

para dispor sobre a remição de parte do tempo de execução da pena por 

estudo ou por trabalho. 

Lei nº 12.461 de 26.7.2011 Altera a Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003, para estabelecer a 

notificação compulsória dos atos de violência praticados contra o idoso 

atendido em serviço de saúde. 

Lei nº 12.483 de 8.9.2011 Acresce o art. 19-A à Lei no 9.807, de 13 de julho de 1999, que estabelece 

normas para a organização e a manutenção de programas especiais de 

proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, institui o Programa 

Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe 

sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham 

voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e 

ao processo criminal. 

Lei nº 12.505 de 11.10.2011 Concede anistia aos policiais e bombeiros militares dos Estados de 

Alagoas, da Bahia, do Ceará, de Mato Grosso, de Minas Gerais, de 

Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, de Rondônia, 

de Roraima, de Santa Catarina, de Sergipe e do Tocantins e do Distrito 

Federal punidos por participar de movimentos reivindicatórios. 

Lei nº 12.529 de 30.11.2011 Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a 

prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei 

no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de 

outubro de 1941 - CPP, e a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga 

dispositivos da Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei no 9.781, de 

19 de janeiro de 1999; e dá outras providências. Mensagem de veto 

Lei nº 12.547 de 14.12.2011 Altera o art. 261 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 

o Código de Trânsito Brasileiro. 

Lei nº 12.594 de 18.1.2012 Institui o Sinase, regulamenta a execução das medidas socioeducativas 

destinadas a adolescente que pratique ato infracional; e altera as Leis nos 

8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA); 7.560, de 19 de dezembro de 1986, 

7.998, de 11 de janeiro de 1990, 5.537, de 21 de novembro de 1968, 

8.315, de 23 de dezembro de 1991, 8.706, de 14 de setembro de 1993, 

os Decretos-Leis nos 4.048, de 22 de janeiro de 1942, 8.621, de 10 de 

janeiro de 1946, e a CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 

maio de 1943. Mensagem de veto 
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Lei nº 12.650 de 17.5.2012  Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 

Penal, com a finalidade de modificar as regras relativas à prescrição dos 

crimes praticados contra crianças e adolescentes. 

Lei nº 12.653 de 28.5.2012  Acresce o art. 135-A ao Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

- Código Penal, para tipificar o crime de condicionar atendimento 

médico-hospitalar emergencial a qualquer garantia e dá outras 

providências. 

Lei nº 12.654 de 28.5.2012  Altera as Leis nos 12.037, de 1o de outubro de 2009, e 7.210, de 11 de 

julho de 1984 - Lei de Execução Penal, para prever a coleta de perfil 

genético como forma de identificação criminal, e dá outras providências. 

Lei nº 12.664 de 5.5.2012 Dispõe sobre a venda de uniformes das Forças Armadas, dos órgãos de 

segurança pública, das guardas municipais e das empresas de segurança 

privada 

Lei nº 12.681 de 4.7.2012  Institui o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, 

Prisionais e sobre Drogas - SINESP; altera as Leis nos 10.201, de 14 de 

fevereiro de 2001, e 11.530, de 24 de outubro de 2007, a Lei 

Complementar no 79, de 7 de janeiro de 1994, e o Decreto-Lei no 3.689, 

de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal; e revoga 

dispositivo da Lei no 10.201, de 14 de fevereiro de 2001. 

Lei nº 12.682 de 9.7.2012  Dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meios 

eletromagnéticos.  Mensagem de veto 

Lei nº 12.683 de 9.7.2012  Altera a Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente 

a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro. 

Lei nº 12.694 de 24.7.2012  Dispõe sobre o processo e o julgamento colegiado em primeiro grau de 

jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas; altera o 

Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, o 

Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo 

Penal, e as Leis nos 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de 

Trânsito Brasileiro, e 10.826, de 22 de dezembro de 2003; e dá outras 

providências. Mensagem de veto 

Lei nº 12.696 de 25.7.2012  Altera os arts. 132, 134, 135 e 139 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 

1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para dispor sobre os 

Conselhos Tutelares. Mensagem de veto 

Lei nº 12.714 de 14.9.2012  Dispõe sobre o sistema de acompanhamento da execução das penas, da 

prisão cautelar e da medida de segurança. 

Lei nº 12.720 de 27.9.2012  Dispõe sobre o crime de extermínio de seres humanos; altera o Decreto-

Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e dá outras 

providências. 

Lei nº 12.735 de 30.11.2012  Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 

Penal, o Decreto-Lei no 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal 

Militar, e a Lei no 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para tipificar condutas 

realizadas mediante uso de sistema eletrônico, digital ou similares, que 

sejam praticadas contra sistemas informatizados e similares; e dá outras 

providências. Mensagem de veto 

Lei nº 12.736 de 30.11.2012  Dá nova redação ao art. 387 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro 

de 1941 - Código de Processo Penal, para a detração ser considerada 

pelo juiz que proferir sentença condenatória. 

Lei nº 12.737 de 30.11.2012  Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera o 

Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e dá 

outras providências. 

Lei nº 12.760 de 20.12.2012  Altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código 

de Trânsito Brasileiro. 
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Lei nº 12.775 de 28.12.2012  Dispõe sobre a remuneração dos cargos das Carreiras de Oficial de 

Chancelaria e Assistente de Chancelaria, de que trata a Lei no 11.440, 

de 29 de dezembro de 2006, da Carreira de Fiscal Federal Agropecuário, 

de que trata a Lei no 10.883, de 16 de junho de 2004, das Carreiras de 

Procurador da Fazenda Nacional, Advogado da União, Procurador 

Federal, Defensor Público da União e da Carreira de Procurador do 

Banco Central do Brasil, de que trata a Lei no 11.358, de 19 de outubro 

de 2006, das Carreiras de Gestão Governamental, Diplomata, Técnico 

de Planejamento e Pesquisa do Ipea, de que trata a Lei no 11.890, de 24 

de dezembro de 2008, das Carreiras de Oficial de Inteligência, Oficial 

Técnico de Inteligência, Agente de Inteligência e Agente Técnico de 

Inteligência, de que trata a Lei no 11.776, de 17 de setembro de 2008, 

dos cargos de Delegado de Polícia Federal e de Perito Criminal Federal 

da Carreira Policial Federal, da Carreira de Policial Rodoviário Federal; 

altera as Leis no 11.890, de 24 de dezembro de 2008, 11.776, de 17 de 

setembro de 2008, 9.654, de 2 de junho de 1998, 11.358, de 19 de 

outubro de 2006, e 11.907, de 2 de fevereiro de 2009; revoga 

dispositivos das Leis nos 10.883, de 16 de junho de 2004, e 11.784, de 

22 de setembro de 2008; e dá outras providências.   Mensagem de veto 

Lei nº 12.778 de 28.12.2012 Dispõe sobre remuneração e reajuste de Planos de Cargos, Carreiras e 

Planos Especiais de Cargos do Poder Executivo federal; sobre as 

remunerações do Grupo DACTA, dos cargos da área de Ciência e 

Tecnologia, dos cargos de atividades técnicas da fiscalização federal 

agropecuária, da Carreira do Seguro Social, das Carreiras de Perito 

Médico Previdenciário e Supervisor Médico-Pericial, e dos empregados 

beneficiados pela Lei no 8.878, de 11 de maio de 1994; e sobre a criação 

de cargos integrantes da Carreira do Magistério Superior, de que trata a 

Lei no 7.596, de 10 de abril de 1987, e do Plano de Carreiras para a área 

de Ciência e Tecnologia, estruturado pela Lei no 8.691, de 28 de julho 

de 1993; altera os valores dos soldos dos militares das Forças Armadas 

constantes da Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008; altera as Leis 

nos 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, quanto às Carreiras de 

Especialista em Assistência Penitenciária, de Agente Penitenciário 

Federal e de Técnico de Apoio à Assistência Penitenciária do Quadro de 

Pessoal do Ministério da Justiça, 10.410, de 11 de janeiro de 2002, e 

11.357, de 19 de outubro de 2006, para dispor sobre a remuneração da 

Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do Plano Especial de 

Cargos do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, 11.355, de 19 de 

outubro de 2006, 10.971, de 25 de novembro de 2004, 10.483, de 3 de 

julho de 2002, 10.355, de 26 de dezembro de 2001, 11.233, de 22 de 

dezembro de 2005, 10.682, de 28 de maio de 2003, 11.344, de 8 de 

setembro de 2006, 11.095, de 13 de janeiro de 2005, 11.090, de 7 de 

janeiro de 2005, 11.356, de 19 de outubro de 2006, 10.480, de 2 de julho 

de 2002, 12.277, de 30 de junho de 2010, 11.784, de 22 de setembro de 

2008, 12.702, de 7 de agosto de 2012, 10.551, de 13 de novembro de 

2002, 10.484, de 3 de julho de 2002, 10.855, de 1o de abril de 2004, 

9.657, de 3 de junho de 1998, 11.156, de 29 de julho de 2005, 12.094, 

de 19 de novembro de 2009, 11.319, de 6 de julho de 2006, 11.350, de 

5 de outubro de 2006, 10.225, de 15 de maio de 2001, 11.776, de 17 de 

setembro de 2008, 11.890, de 24 de dezembro de 2008, 12.154, de 23 de 

dezembro de 2009, e 11.526, de 4 de outubro de 2007; revoga dispositivo 

da Lei no 8.691, de 28 de julho de 1993; e dá outras providências. 

Lei nº 12.803 de 24.4.2013  Cria cargos nas Carreiras de Delegado de Polícia do Distrito Federal e 

de Polícia Civil do Distrito Federal, e revoga dispositivos do Decreto-

Lei n o 2.266, de 12 de março de 1985, e da Lei n o 8.674, de 6 de julho 

de 1993. 
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Lei nº 12.804 de 24.4.2013  Dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e das 

Carreiras de Delegado de Polícia do Distrito Federal e de Polícia Civil 

do Distrito Federal e altera as Leis n os 11.134, de 15 de julho de 2005, 

10.486, de 4 de julho de 2002, e 11.361, de 19 de outubro de 2006. 

Lei nº 12.808 de 8.5.2013  Dispõe sobre a remuneração das Carreiras de Auditoria da Receita 

Federal e Auditoria-Fiscal do Trabalho, de que trata a Lei 10.910, de 15 

de jul de 2004; das Carreiras do Banco Central do Brasil, de que trata a 

Lei 9.650, de 27 de maio de 1998; do Plano de Carreiras e Cargos da 

Susep e do Plano de Carreiras e Cargos da CVM, de que trata a Lei 

11.890, de 24 de dez de 2008; da Carreira de Analista de Infraestrutura 

e do cargo isolado de Especialista em Infraestrutura Sênior, de que trata 

a Lei 11.539, de 8 de nov de 2007; do Plano de Carreira dos Cargos de 

Reforma e Desenvolvimento Agrário do INCRA, de que trata a Lei 

11.090, de 7 de jan de 2005; dos Bombeiros e Policiais Militares dos Ex-

Territórios Federais, dos militares inativos e respectivos pensionistas 

integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do antigo 

DF, de que tratam as Leis 10.486, de 4 de julho de 2002, 11.356, de 19 

de out de 2006, e 11.907, de 2 de fev de 2009; da Carreira Policial Civil 

dos Extintos Territórios Federais do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, 

de que trata a Lei 11.358, de 19 de out de 2006; dos cargos de Médico 

do Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento 

Agrário, de que trata a Lei 12.702, de 7 de ago de 2012; altera as Leis 

referidas; e dá outras providências. 

Lei nº 12.847 de 2.8.2013  Institui o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura; cria o 

Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Mecanismo 

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura; e dá outras providências. 

Lei nº 12.848 de 2.8.2013  Altera a Lei n o 12.505, de 11 de outubro de 2011, que “concede anistia 

aos policiais e bombeiros militares dos Estados de Alagoas, da Bahia, do 

Ceará, de Mato Grosso, de Minas Gerais, de Pernambuco, do Rio de 

Janeiro, do Rio Grande do Norte, de Rondônia, de Roraima, de Santa 

Catarina, de Sergipe e do Tocantins e do Distrito Federal punidos por 

participar de movimentos reivindicatórios”, para acrescentar os Estados 

de Goiás, do Maranhão, da Paraíba e do Piauí. 

Lei nº 12.850 de 2.8.2013 Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os 

meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o 

procedimento criminal; altera o Decreto-Lei n o 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 (Código Penal); revoga a Lei n o 9.034, de 3 de maio de 1995; 

e dá outras providências. 

Lei nº 12.878 de 4.11.2013  Altera a Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980 (Estatuto do Estrangeiro), 

para estabelecer nova disciplina à prisão cautelar para fins de extradição. 

Lei nº 12.894 de 17.12.2013 Acrescenta inciso V ao art. 1o da Lei no 10.446, de 8 de maio de 2002, 

para prever a atribuição da Polícia Federal para apurar os crimes de 

falsificação, corrupção e adulteração de medicamentos, assim como sua 

venda, inclusive pela internet, quando houver repercussão interestadual 

ou internacional. 

Lei nº 12.899 de 18.12.2013  Altera o art. 42 da Lei n o 10.741, de 1 o de outubro 2003, que institui o 

Estatuto do Idoso, para dispor sobre a prioridade e a segurança do idoso 

nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos de 

transporte coletivo. 

Lei nº 12.961 de 4.4.2014  Altera a Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, para dispor sobre a 

destruição de drogas apreendidas. 

Lei nº 12.971 de 9.5.2014  Altera os arts. 173, 174, 175, 191, 202, 203, 292, 302, 303, 306 e 308 da 

Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 

Trânsito Brasileiro, para dispor sobre sanções administrativas e crimes 

de trânsito. 
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Lei nº 12.978 de 21.5.2014  Altera o nome jurídico do art. 218-B do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 - Código Penal; e acrescenta inciso ao art. 1º da Lei 

nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para classificar como hediondo o crime 

de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual 

de criança ou adolescente ou de vulnerável. 

Lei nº 12.984 de 2.6.2014  Define o crime de discriminação dos portadores do vírus da 

imunodeficiência humana e doentes de aids. 

Lei nº 12.986 de 2.6.2014  Transforma o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana em 

Conselho Nacional dos Direitos Humanos; revoga as Leis nos 4.319, de 

16 de março de 1964, e 5.763, de 15 de dezembro de 1971; e dá outras 

providências.  Mensagem de veto 

Lei nº 12.993 de 17.6.2014  Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para conceder porte 

de arma funcional.  Mensagem de veto 

Lei nº 13.008 de 26.6.2014  Dá nova redação ao art. 334 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 - Código Penal e acrescenta-lhe o art. 334-A. 

Lei nº 13.010 de 26.6.2014  Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA), para estabelecer o 

direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o 

uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante, e altera a 

Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Lei nº 13.022 de 8.8.2014  Dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. 

Lei nº 13.027 de 24.9.2014  Cria Funções Comissionadas do Departamento de Polícia Rodoviária 

Federal; cria e extingue cargos em comissão do Grupo-Direção e 

Assessoramento Superiores e Funções Gratificadas; e altera a Lei 

11.526, de 4 de out de 2007. 

Lei nº 13.034 de 28.10.2014  Dispõe sobre a reestruturação da Carreira Policial Federal, alterando a 

Lei 9.266, de 15 de mar de 1996, e sobre a remuneração da Carreira de 

Perito Federal Agrário, alterando a Lei 10.550, de 13 de nov de 2002; 

altera a Lei 11.358, de 19 de out de 2006; revoga dispositivos do 

Decreto-Lei 2.320, de 26 de jan de 1987; e dá outras providências. 

Lei nº 13.046 de 1º.12.2014  Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que “dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências”, para 

obrigar entidades a terem, em seus quadros, pessoal capacitado para 

reconhecer e reportar maus-tratos de crianças e adolescentes. 

Lei nº 13.047 de 2.12.2014  Altera as Leis nos 9.266, de 15 de março de 1996, que reorganiza as 

classes da Carreira Policial Federal, fixa a remuneração dos cargos que 

as integram e dá outras providências, e 9.264, de 7 de fevereiro de 1996. 

Lei nº 13.052 de 8.12.2014  Altera o art. 25 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências, para 

determinar que animais apreendidos sejam libertados prioritariamente 

em seu habitat e estabelecer condições necessárias ao bem-estar desses 

animais. 

Lei nº 13.060 de 22.12.2014  Disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos 

agentes de segurança pública, em todo o território nacional. 

Lei nº 13.064 de 30.12.2014  Altera a nomenclatura do cargo de Agente Penitenciário da Carreira de 

Polícia Civil do Distrito Federal, de que trata a Lei no 9.264, de 7 de 

fevereiro de 1996, para Agente Policial de Custódia. 

Lei nº 13.104 de 9.3.2015  Altera o art. 121 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 

Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância 

qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 

de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. 

Lei nº 13.106 de 17.3.2015  Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - ECA, para tornar crime 

vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a criança 

ou a adolescente; e revoga o inciso I do art. 63 do Decreto-Lei no 3.688, 

de 3 de outubro de 1941 - Lei das Contravenções Penais. 

(continua) 
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(continuação Quadro 5) 

Ato Data Resumo 

Lei nº 13.114 de 16.4.2015 Dispõe sobre a obrigatoriedade de os serviços de registros civis de 

pessoas naturais comunicarem à Receita Federal e à Secretaria de 

Segurança Pública os óbitos registrados, acrescentando parágrafo único 

ao art. 80 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 

Lei nº 13.124 de 21.5.2015  Altera a Lei no 10.446, de 8 de maio de 2002, que dispõe sobre infrações 

penais de repercussão interestadual ou internacional que exigem 

repressão uniforme, para os fins do disposto no inciso I do § 1o do art. 

144 da Constituição Federal. 

Lei nº 13.142 de 6.7.2015  Altera os arts. 121 e 129 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 (Código Penal), e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 

(Lei de Crimes Hediondos). 

Lei nº 13.146 de 6.7.2015  Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto 

da Pessoa com Deficiência). 

Lei nº 13.163 de 9.9.2015  Modifica a Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal, 

para instituir o ensino médio nas penitenciárias.   Mensagem de veto 

Lei nº 13.167 de 6.10.2015  Altera o disposto no art. 84 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei 

de Execução Penal, para estabelecer critérios para a separação de presos 

nos estabelecimentos penais. 

Lei nº 13.170 de 16.10.2015 Dispõe sobre a obrigatoriedade de os serviços de registros civis de 

pessoas naturais comunicarem à Receita Federal e à Secretaria de 

Segurança Pública os óbitos registrados, acrescentando parágrafo único 

ao art. 80 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 

Lei nº 13.173 de 21.10.2015 Dispõe sobre autorização para a realização de obras e serviços necessários 

ao fornecimento de energia elétrica temporária para os Jogos Rio 2016; 

altera as Leis nos 11.473, de 10 de maio de 2007, que dispõe sobre 

cooperação federativa no âmbito da segurança pública, 11.977, de 7 de 

julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida e a 

regularização fundiária de assentamentos em áreas urbanas, 12.035, de 1o 

de outubro de 2009, que institui o Ato Olímpico, e 12.462, de 4 de agosto 

de 2011, que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas; e 

revoga o art. 5o-A da Lei no 12.035, de 1o de outubro de 2009 

Lei nº 13.197 de 1º.12.2015  Altera a Lei nº 9.264, de 7 de fevereiro de 1996, para transformar em 

cargos de nível superior os cargos da Carreira Policial Civil do Distrito 

Federal. 

Lei nº 13.228 de 28.12.2015  Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 

para estabelecer causa de aumento de pena para o caso de estelionato 

cometido contra idoso. 

Lei nº 13.245 de 12.1.2016  Altera o art. 7o da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Ordem 

dos Advogados do Brasil). 

Lei nº 13.260 de 16.3.2016 Regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5o da Constituição 

Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições 

investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização 

terrorista; e altera as Leis nos 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e 

12.850, de 2 de agosto de 2013. 

Lei nº 13.281 de 4.5.2016  Altera a Lei n º 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito 

Brasileiro), e a Lei n º 13.146, de 6 de julho de 2015. Mensagem de veto  

Lei nº 13.285 de 10.5.2016  Acrescenta o art. 394-A ao Decreto-Lei n º 3.689, de 3 de outubro de 

1941 - Código de Processo Penal. 

Lei nº 13.293 de 1º.6.2016  Altera a Lei n º 12.505, de 11 de outubro de 2011, que “concede anistia 

aos policiais e bombeiros militares dos Estados de Alagoas, de Goiás, do 

Maranhão, de Minas Gerais, da Paraíba, do Piauí, do Rio de Janeiro, de 

Rondônia, de Sergipe, da Bahia, do Ceará, de Mato Grosso, de 

Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Roraima, de Santa Catarina, 

do Tocantins e do Distrito Federal punidos por participar de movimentos 

reivindicatórios”, para acrescentar os Estados do Amazonas, do Pará, do 

Acre, do Mato Grosso do Sul e do Paraná 

(continua)  



76 

 

(conclusão Quadro 5) 

Ato Data Resumo 

Lei nº 13.330 de 2.8.2016 Altera o Decreto-Lei n o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 

Penal), para tipificar, de forma mais gravosa, os crimes de furto e de 

receptação de semovente domesticável de produção, ainda que abatido 

ou dividido em partes. 

Lei nº 13.344 de 6.10.2016  Dispõe sobre prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de 

pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas; altera a Lei n o 6.815, de 

19 de agosto de 1980, o Decreto-Lei n o 3.689, de 3 de outubro de 1941 

(Código de Processo Penal), e o Decreto-Lei n o 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 (Código Penal); e revoga dispositivos do Decreto-Lei n o 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). 

Lei nº 13.351 de 25.10.2016 Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União ao Estado do 

Rio de Janeiro para auxiliar nas despesas com Segurança Pública do 

Estado do Rio de Janeiro decorrentes dos Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos - Rio 2016 

Lei nº 13.361 de 23.11.2016 Altera a Lei no 11.473, de 10 de maio de 2007, que dispõe sobre a 

cooperação federativa no âmbito da segurança pública 

Fonte: Autor, 2018. 
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Quadro 6 – Correspondência entre os princípios deliberados na 1ª Conseg e os atos 

normativos produzidos pelo Congresso Nacional após a publicação de seu 

relatório 

Ato                         Princípio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EC nº 59   1  1 1  1   

EC nº 60           

EC nº 64   1   1  1   

EC nº 65   1   1   1  

EC nº 67   1   1   1  

EC nº 69           

EC nº 70           

EC nº 79           

EC nº 80 1         1 

EC nº 82   1  1 1  1   

LC nº 132 1  1    1   1 

LC nº 135           

LC nº 144  1      1  1 

LC nº 149           

LC nº 153   1    1 1   

Lei nº 12030 1 1        1 

Lei nº 12033   1        

Lei nº 12037      1     

Lei nº 12086  1        1 

Lei nº 12120           

Lei nº 12121  1 1    1    

Lei nº 12191          1 

Lei nº 12219 1   1 1 1     

Lei nº 12234           

Lei nº 12245   1   1 1    

Lei nº 12258   1    1 1   

Lei nº 12288   1   1     

Lei nº 12299      1     

Lei nº 12313   1   1 1 1  1 

Lei nº 12318   1   1  1   

Lei nº 12342          1 

Lei nº 12403  1         

Lei nº 12408   1        

Lei nº 12432           

Lei nº 12433   1   1 1 1   

Lei nº 12461   1        

Lei nº 12483           

Lei nº 12505          1 

Lei nº 12529      1     

(continua) 
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(continuação Quadro 6) 
Ato                         Princípio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lei nº 12547           

Lei nº 12594 1 1 1 1  1  1 1  

Lei nº 12650   1        

Lei nº 12653   1        

Lei nº 12654          1 

Lei nº 12664           

Lei nº 12681 1 1  1  1     

Lei nº 12682           

Lei nº 12683          1 

Lei nº 12694           

Lei nº 12696     1      

Lei nº 12714       1    

Lei nº 12720           

Lei nº 12735           

Lei nº 12736           

Lei nº 12737           

Lei nº 12760           

Lei nº 12775          1 

Lei nº 12778          1 

Lei nº 12803           

Lei nº 12804           

Lei nº 12808          1 

Lei nº 12847 1   1  1 1    

Lei nº 12848          1 

Lei nº 12850  1         

Lei nº 12878           

Lei nº 12894  1         

Lei nº 12899   1        

Lei nº 12961           

Lei nº 12971           

Lei nº 12978   1     1   

Lei nº 12984   1      1  

Lei nº 12986 1   1  1 1    

Lei nº 12993       1   1 

Lei nº 13008           

Lei nº 13010     1      

Lei nº 13022  1   1      

Lei nº 13027          1 

Lei nº 13034          1 

Lei nº 13046   1     1  1 

Lei nº 13047          1 

Lei nº 13052           

(continua) 



79 

 

(conclusão Quadro 6) 

Ato                         Princípio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lei nº 13060        1   

Lei nº 13064           

Lei nº 13104        1   

Lei nº 13106           

Lei nº 13114      1     

Lei nº 13124  1         

Lei nº 13142          1 

Lei nº 13146   1   1  1   

Lei nº 13163   1    1 1   

Lei nº 13167   1    1    

Lei nº 13170      1     

Lei nº 13173 1    1      

Lei nº 13197           

Lei nº 13228   1     1   

Lei nº 13245   1        

Lei nº 13260           

Lei nº 13281           

Lei nº 13285           

Lei nº 13293          1 

Lei nº 13330           

Lei nº 13345   1   1  1  1 

Lei nº 13351 1    1      

Lei nº 13361          1 

Total = 104 10 11 30 5 8 22 13 18 4 24 

Percentual 9,62 10,58 28,85 4,81 7,69 21,15 12,5 17,31 3,85 23,08 

Fonte: Autor, 2018. 
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Quadro 7 – Correspondência entre as dez primeiras diretrizes deliberadas na 1ª Conseg e os 

atos normativos produzidos pelo Congresso Nacional após a publicação de seu 

relatório 

Ato                           Diretriz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EC nº 59           

EC nº 60           

EC nº 64           

EC nº 65           

EC nº 67           

EC nº 69           

EC nº 70           

EC nº 79           

EC nº 80       1    

EC nº 82 1          

LC nº 132       1    

LC nº 135           

LC nº 144           

LC nº 149           

LC nº 153           

Lei nº 12030           

Lei nº 12033      1     

Lei nº 12037      1     

Lei nº 12086           

Lei nº 12120           

Lei nº 12121           

Lei nº 12191           

Lei nº 12219 1          

Lei nº 12234           

Lei nº 12245           

Lei nº 12258           

Lei nº 12288           

Lei nº 12299           

Lei nº 12313       1    

Lei nº 12318           

Lei nº 12342           

Lei nº 12403      1     

Lei nº 12408           

Lei nº 12432           

Lei nº 12433           

Lei nº 12461           

Lei nº 12483      1     

Lei nº 12505  1         

Lei nº 12529      1     

(continua) 
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(continuação Quadro 7) 
Ato                           Diretriz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lei nº 12547           

Lei nº 12594           

Lei nº 12650           

Lei nº 12653           

Lei nº 12654      1     

Lei nº 12664           

Lei nº 12681      1     

Lei nº 12682      1     

Lei nº 12683      1     

Lei nº 12694           

Lei nº 12696 1          

Lei nº 12714           

Lei nº 12720           

Lei nº 12735           

Lei nº 12736           

Lei nº 12737           

Lei nº 12760           

Lei nº 12775           

Lei nº 12778           

Lei nº 12803           

Lei nº 12804           

Lei nº 12808           

Lei nº 12847           

Lei nº 12848  1         

Lei nº 12850      1     

Lei nº 12878      1     

Lei nº 12894           

Lei nº 12899           

Lei nº 12961      1     

Lei nº 12971           

Lei nº 12978           

Lei nº 12984           

Lei nº 12986           

Lei nº 12993           

Lei nº 13008           

Lei nº 13010 1      1    

Lei nº 13022 1       1   

Lei nº 13027           

Lei nº 13034           

Lei nº 13046           

Lei nº 13047           

Lei nº 13052           

(continua) 
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(conclusão Quadro 7) 

Ato                           Diretriz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lei nº 13060           

Lei nº 13064           

Lei nº 13104           

Lei nº 13106           

Lei nº 13114           

Lei nº 13124           

Lei nº 13142           

Lei nº 13146           

Lei nº 13163           

Lei nº 13167           

Lei nº 13170           

Lei nº 13173         1  

Lei nº 13197           

Lei nº 13228           

Lei nº 13245       1    

Lei nº 13260      1     

Lei nº 13281           

Lei nº 13285           

Lei nº 13293  1         

Lei nº 13330           

Lei nº 13345           

Lei nº 13351         1  

Lei nº 13361           

Total = 104 5 3 0 0 0 13 5 1 2 0 

Percentual 4,81 2,88 0,00 0,00 0,00 12,5 4,81 0,96 1,92 0,00 

Fonte: Autor, 2018. 
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Quadro 8 – Correspondência entre as diretrizes de número dez a vinte, deliberadas na 1ª 

Conseg, e os atos normativos produzidos pelo Congresso Nacional após a 

publicação de seu relatório 

Ato                           Diretriz 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

EC nº 59           

EC nº 60           

EC nº 64           

EC nº 65           

EC nº 67           

EC nº 69           

EC nº 70           

EC nº 79           

EC nº 80       1    

EC nº 82 1          

LC nº 132       1    

LC nº 135           

LC nº 144           

LC nº 149           

LC nº 153           

Lei nº 12030           

Lei nº 12033      1     

Lei nº 12037      1     

Lei nº 12086           

Lei nº 12120           

Lei nº 12121           

Lei nº 12191           

Lei nº 12219 1          

Lei nº 12234           

Lei nº 12245           

Lei nº 12258           

Lei nº 12288           

Lei nº 12299           

Lei nº 12313       1    

Lei nº 12318           

Lei nº 12342           

Lei nº 12403      1     

Lei nº 12408           

Lei nº 12432           

Lei nº 12433           

Lei nº 12461           

Lei nº 12483      1     

Lei nº 12505  1         

Lei nº 12529      1     

(continua) 
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(continuação Quadro 8) 

Ato                           Diretriz 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Lei nº 12547           

Lei nº 12594           

Lei nº 12650           

Lei nº 12653           

Lei nº 12654      1     

Lei nº 12664           

Lei nº 12681      1     

Lei nº 12682      1     

Lei nº 12683      1     

Lei nº 12694           

Lei nº 12696 1          

Lei nº 12714           

Lei nº 12720           

Lei nº 12735           

Lei nº 12736           

Lei nº 12737           

Lei nº 12760           

Lei nº 12775           

Lei nº 12778           

Lei nº 12803           

Lei nº 12804           

Lei nº 12808           

Lei nº 12847           

Lei nº 12848  1         

Lei nº 12850      1     

Lei nº 12878      1     

Lei nº 12894           

Lei nº 12899           

Lei nº 12961      1     

Lei nº 12971           

Lei nº 12978           

Lei nº 12984           

Lei nº 12986           

Lei nº 12993           

Lei nº 13008           

Lei nº 13010 1      1    

Lei nº 13022 1       1   

Lei nº 13027           

Lei nº 13034           

Lei nº 13046           

Lei nº 13047           

Lei nº 13052           

(continua) 
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(conclusão Quadro 8) 

Ato                           Diretriz 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Lei nº 13060           

Lei nº 13064           

Lei nº 13104           

Lei nº 13106           

Lei nº 13114           

Lei nº 13124           

Lei nº 13142           

Lei nº 13146           

Lei nº 13163           

Lei nº 13167           

Lei nº 13170           

Lei nº 13173         1  

Lei nº 13197           

Lei nº 13228           

Lei nº 13245       1    

Lei nº 13260      1     

Lei nº 13281           

Lei nº 13285           

Lei nº 13293  1         

Lei nº 13330           

Lei nº 13345           

Lei nº 13351         1  

Lei nº 13361           

Total = 104 5 3 0 0 0 13 5 1 2 0 

Percentual 4,81 2,88 0,00 0,00 0,00 12,5 4,81 0,96 1,92 0,00 

Fonte: Autor, 2018. 
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Quadro 9 – Correspondência entre as diretrizes de número vinte a trinta, deliberadas na 1ª 

Conseg, e os atos normativos produzidos pelo Congresso Nacional após a 

publicação de seu relatório 

Ato                           Diretriz 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

EC nº 59           

EC nº 60           

EC nº 64           

EC nº 65           

EC nº 67           

EC nº 69           

EC nº 70           

EC nº 79           

EC nº 80           

EC nº 82           

LC nº 132  1    1     

LC nº 135           

LC nº 144      1     

LC nº 149           

LC nº 153     1      

Lei nº 12030      1     

Lei nº 12033           

Lei nº 12037    1       

Lei nº 12086      1     

Lei nº 12120  1         

Lei nº 12121           

Lei nº 12191 1          

Lei nº 12219    1    1   

Lei nº 12234           

Lei nº 12245  1         

Lei nº 12258  1         

Lei nº 12288           

Lei nº 12299  1         

Lei nº 12313  1   1 1     

Lei nº 12318  1         

Lei nº 12342      1     

Lei nº 12403  1         

Lei nº 12408           

Lei nº 12432           

Lei nº 12433           

Lei nº 12461           

Lei nº 12483           

Lei nº 12505 1          

Lei nº 12529  1  1       

(continua) 
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(continuação Quadro 9) 

Ato                           Diretriz 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Lei nº 12547           

Lei nº 12594  1  1    1   

Lei nº 12650           

Lei nº 12653           

Lei nº 12654    1       

Lei nº 12664           

Lei nº 12681    1    1   

Lei nº 12682  1  1       

Lei nº 12683  1  1       

Lei nº 12694           

Lei nº 12696           

Lei nº 12714  1  1       

Lei nº 12720           

Lei nº 12735           

Lei nº 12736           

Lei nº 12737           

Lei nº 12760           

Lei nº 12775           

Lei nº 12778           

Lei nº 12803           

Lei nº 12804           

Lei nº 12808           

Lei nº 12847        1   

Lei nº 12848 1          

Lei nº 12850  1  1       

Lei nº 12878    1       

Lei nº 12894           

Lei nº 12899       1    

Lei nº 12961           

Lei nº 12971           

Lei nº 12978           

Lei nº 12984           

Lei nº 12986        1   

Lei nº 12993           

Lei nº 13008           

Lei nº 13010           

Lei nº 13022           

Lei nº 13027           

Lei nº 13034           

Lei nº 13046           

Lei nº 13047           

Lei nº 13052           

(continua) 
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(conclusão Quadro 9) 

Ato                           Diretriz 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Lei nº 13060           

Lei nº 13064           

Lei nº 13104           

Lei nº 13106           

Lei nº 13114           

Lei nº 13124           

Lei nº 13142      1     

Lei nº 13146           

Lei nº 13163           

Lei nº 13167           

Lei nº 13170    1       

Lei nº 13173   1 1       

Lei nº 13197           

Lei nº 13228           

Lei nº 13245           

Lei nº 13260           

Lei nº 13281           

Lei nº 13285           

Lei nº 13293 1          

Lei nº 13330           

Lei nº 13345    1       

Lei nº 13351   1 1       

Lei nº 13361      1     

Total = 104 4 14 2 15 2 8 1 5 0 0 

Percentual 3,85 13,46 1,92 14,42 1,92 7,69 0,96 4,81 0,00 0,00 

Fonte: Autor, 2018. 
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Quadro 10 – Correspondência entre as diretrizes de número trinta a quarenta, deliberadas na 1ª 

Conseg, e os atos normativos produzidos pelo Congresso Nacional após a 

publicação de seu relatório 

Ato                           Diretriz 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

EC nº 59         1  

EC nº 60           

EC nº 64           

EC nº 65         1  

EC nº 67         1  

EC nº 69           

EC nº 70           

EC nº 79           

EC nº 80      1     

EC nº 82         1  

LC nº 132     1 1     

LC nº 135 1   1       

LC nº 144           

LC nº 149           

LC nº 153     1      

Lei nº 12030           

Lei nº 12033           

Lei nº 12037    1       

Lei nº 12086           

Lei nº 12120    1       

Lei nº 12121     1      

Lei nº 12191           

Lei nº 12219    1     1  

Lei nº 12234           

Lei nº 12245         1  

Lei nº 12258           

Lei nº 12288 1        1  

Lei nº 12299         1  

Lei nº 12313     1 1  1   

Lei nº 12318 1        1  

Lei nº 12342           

Lei nº 12403           

Lei nº 12408           

Lei nº 12432           

Lei nº 12433     1      

Lei nº 12461 1        1  

Lei nº 12483    1       

Lei nº 12505           

Lei nº 12529           

(continua) 



90 

 

(continuação Quadro 10) 

Ato                           Diretriz 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Lei nº 12547           

Lei nº 12594   1  1   1   

Lei nº 12650           

Lei nº 12653  1         

Lei nº 12654           

Lei nº 12664           

Lei nº 12681           

Lei nº 12682           

Lei nº 12683    1       

Lei nº 12694    1       

Lei nº 12696           

Lei nº 12714           

Lei nº 12720           

Lei nº 12735           

Lei nº 12736           

Lei nº 12737           

Lei nº 12760           

Lei nº 12775           

Lei nº 12778           

Lei nº 12803           

Lei nº 12804           

Lei nº 12808           

Lei nº 12847           

Lei nº 12848           

Lei nº 12850    1       

Lei nº 12878           

Lei nº 12894           

Lei nº 12899           

Lei nº 12961           

Lei nº 12971           

Lei nº 12978 1          

Lei nº 12984 1          

Lei nº 12986           

Lei nº 12993           

Lei nº 13008           

Lei nº 13010 1          

Lei nº 13022           

Lei nº 13027           

Lei nº 13034           

Lei nº 13046 1          

Lei nº 13047           

Lei nº 13052           

(continua) 
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(conclusão Quadro 10) 

Ato                           Diretriz 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Lei nº 13060           

Lei nº 13064           

Lei nº 13104           

Lei nº 13106           

Lei nº 13114           

Lei nº 13124    1       

Lei nº 13142          1 

Lei nº 13146 1        1  

Lei nº 13163           

Lei nº 13167           

Lei nº 13170    1       

Lei nº 13173    1     1  

Lei nº 13197           

Lei nº 13228 1          

Lei nº 13245      1  1   

Lei nº 13260    1       

Lei nº 13281           

Lei nº 13285           

Lei nº 13293           

Lei nº 13330           

Lei nº 13345 1   1     1  

Lei nº 13351    1     1  

Lei nº 13361           

Total = 104 11 1 1 14 6 4 0 3 14 1 

Percentual 10,58 0,96 0,96 13,46 5,77 3,85 0,00 2,88 13,46 0,96 

Fonte: Autor, 2018. 
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Quadro 11 – Atos normativos produzidos pelo Congresso Nacional após a publicação do 

relatório final da 1ª Conseg e sua classificação frente ao conceito de políticas 

públicas de segurança em relação à produção legislativa total 

Classificação EC LC Leis  Total 

políticas de segurança pública X 

produção legislativa total 

2,50% 12,00% 4,47% 4,54% 

políticas públicas de segurança X 

produção legislativa total 

25,00% 20,00% 6,41% 7,16% 

outras temáticas X 

produção legislativa total 

72,50% 68,00% 89,12% 88,30% 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Quadro 12 – Atos normativos produzidos pelo Congresso Nacional após a publicação do 

relatório final da 1ª Conseg classificados como políticas de segurança pública em 

relação às políticas públicas de segurança 

Classificação EC LC Leis  Total 

políticas de segurança pública X 

políticas públicas de segurança 

10% 60% 70% 63% 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Quadro 13 – Natureza dos atos normativos produzidos pelo Congresso Nacional após a 

publicação do relatório final da 1ª Conseg e sua classificação frente aos conceitos 

de políticas públicas de segurança e políticas de segurança pública 

Classificação EC LC Leis  

Natureza do ato normativo X  

total dos atos que tratam de políticas de segurança pública 

2% 5% 98% 

Natureza do ato normativo X  

total dos atos que tratam de políticas públicas de segurança 

9,62% 4,81% 85,58% 

Fonte: Autor, 2018. 
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