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As eleições de 2022 vão acontecer 
no dia 2 de outubro, quando serão 
eleitos o presidente, o vice-presidente 
e o Congresso Nacional. Nos estados 
serão eleitos governadores e deputados 
estaduais.
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APRESENTAÇÃO

Diretrizes Gerais do IREE 
para Uma Segurança Pública 
Democrática, Cidadã e 
Antirracista

N
este ano vamos ter eleições para a Presidência da República 
e para os governos dos estados e do Distrito Federal. Visando 
suscitar um amplo debate plural e democrático sobre a 
necessidade de reformas estruturantes constitucionais e 
infraconstitucionais no setor de Segurança Pública, o Instituto 

para Reformas das Relações entre Estado e Empresa – IREE, através de 
seu Núcleo de Segurança Pública na Democracia, lança as “Diretrizes 
Gerais para uma Segurança Pública Democrática, Cidadã e Antirracista”. 



Em fevereiro de 2022, evento do IREE 
debateu o ciclo incompleto da atividade 
policial com Luiz Eduardo Soares, ex-
Secretário Nacional de Segurança Pública, 
e Roberto José da Silva, Policial Civil da 
Bahia.
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Introdução 

A    Segurança Pública é um dos setores mais importantes e  
sensíveis do Estado brasileiro e representa, nas últimas   
décadas, uma das principais preocupações da sociedade     
 brasileira.

Estruturado no período do Brasil Império, o sistema de segurança pública 
brasileiro, anacrônico e oligárquico, sofreu poucas mudanças com o advento 
da República. Temos um sistema de segurança pública com estruturas e 
culturas policiais que foram criadas no século XIX e que não apenas 
manteve-se praticamente inalterado durante o período republicano como, 
pelo contrário, foi reforçado nos períodos autoritários da República.

O Instituto do Inquérito Policial é datado de 1871, quando houve a 
Reforma Judiciária do Império. O policiamento ostensivo historicamente é 
feito por instituições de caráter militar, exceção feita aos períodos em que 
existiam guardas civis estaduais.

Há no Brasil uma dualidade histórica nas polícias estaduais. Estas não realizam 
o chamado ciclo completo da atividade policial, o qual se consubstancia 
pela realização das atividades investigativa e de policiamento ostensivo. 
Diferentemente do que se pratica em grande parte do mundo, onde as polícias 
realizam as duas naturezas de policiamento, consolidou-se no país uma cultura 
de “meias polícias”. A atividade policial é dividida em duas instituições: Polícia 
Civil, a quem cabe a atividade de investigação, e Polícia Militar, responsável pelo 
policiamento ostensivo. Tais instituições representam cerca de 90% do efetivo 
policial do país. Este modelo, de polícias de ciclo incompleto, só está presente 
no Brasil, Cabo Verde, Serra Leoa, Guiné Bissau e na Turquia.

É imperativo também dizer que as estruturas e relações sociais criadas no 
Brasil têm como base os mais de 350 anos de escravidão vivenciados no 
país, cujo legado de preconceito, discriminação e exclusão se faz sentir até 
os dias atuais. Os negros libertos, após a tardia abolição, foram abandonados 
à própria sorte e colocados à margem da sociedade, sendo substituídos no 
trabalho rural por trabalhadores assalariados vindos da Europa. A abolição, 
assim, não veio acompanhada de efetivas políticas de inclusão, que 
buscassem alcançar um verdadeiro processo de reparação histórica.

Foi criado no país o estereótipo perverso de que o negro é sinônimo de marginal, 
o que, na prática, faz dessa população a principal vítima das ações policiais 
violentas.  Os dados da violência policial letal indicam que, infelizmente, o 

https://iree.org.br/iree-webinar-ciclo-incompleto-da-atividade-policial-heranca-do-seculo-xix/
https://iree.org.br/por-uma-seguranca-publica-baseada-em-evidencias/


Em janeiro de 2022, evento do IREE 
debateu o racismo na polícia com os 
advogados Tamires Sampaio,  Secretária 
Adjunta de Segurança Cidadã de Diadema, 
Felipe Freitas, professor do IDP e Diretor 
da Plataforma Justa, e o Coordenador do 
IREE Direitos Humanos, Yuri Silva.
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racismo estrutural encontra-se fortemente presente nas nossas instituições 
policiais no século XXI, assim como no  Sistema  de Justiça Criminal do país, 
que é oligárquico e seletista.

Nossas polícias carregam um preconceito histórico contra pobres e negros. 
A cultura do “capitão do mato” ainda vigora no país, independentemente da 
coloração política dos governantes. Vejamos: na Bahia, 97% dos mortos pela 
polícia são negros e a população negra no estado é de 76,5%. No Rio de Janeiro, 
86% dos mortos pela polícia são negros e a população negra no estado é de 
51%. Em São Paulo, 65% dos mortos pela polícia são negros e a população 
negra no estado é de 35%. No estado do Ceará, 87% dos mortos pela polícia 
são negros e a população negra no estado é de 67%. Em Pernambuco, 93% dos 
mortos pela polícia são negros e a população negra no estado é de 62% (dados 
de dezembro de 2020 da Rede de Observatórios de Segurança do RJ).

Os governos estaduais e federal que defendem a democracia não podem 
continuar se omitindo diante dos dados da violência sistemática contra 
a população negra, em especial contra a juventude negra. O Estado 
Democrático de Direito também é medido pelo perfil das suas instituições 
policiais e de seu sistema de justiça criminal.

Mas, para estabelecer um amplo debate que vise reformas estruturais no 
sistema de segurança pública, na perspectiva de construir uma polícia 
democrática, cidadã e antirracista, temos necessariamente que incluir 
também os profissionais de segurança pública. As bases de nossas polícias 
são muito mal pagas. O suicídio policial é a primeira causa morte de policiais 
civis de São Paulo e a segunda de policiais militares. Nenhum estado 
federado garante programa de saúde mental aos seus policiais do início ao 
fim da carreira. Muitos estados sequer têm um programa paliativo.

Uma Polícia Democrática, Cidadã e Antirracista passa por estabelecer reformas 
estruturais e culturais no sistema de segurança pública. Portanto, é fundamental 
o envolvimento de amplos setores da sociedade civil, de governadores, do 
Congresso Nacional e da imprensa comprometida com a democracia.

Infelizmente, a transição democrática no Brasil não estabeleceu um sistema 
de segurança pública democrático, cidadão e antirracista. Certamente alguns 
avanços foram obtidos, como as leis que instituíram o Programa Nacional de 
Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) e a que criou o Sistema Único 
de Segurança Pública (SUSP), mas há ainda muito a ser feito.

É para contribuir com este debate plural e democrático que o IREE lança “As 
Diretrizes para uma Segurança Pública Democrática, Cidadã e Antirracista”.

https://iree.org.br/iree-webinar-por-uma-policia-antirracista/
http://observatorioseguranca.com.br/
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AS DIRETRIZES PARA UMA 
SEGURANÇA PÚBLICA DEMOCRÁTICA, 
CIDADÃ E ANTIRRACISTA

I. Reformas Constitucionais 
para uma Segurança Pública 
Democrática, Cidadã e 
Antirracista
 

O governo federal deve ter o papel de coordenação da 
Política Nacional de Segurança Pública e de apoio às 
políticas estaduais e municipais de segurança cidadã. 
Cabe à União ser propositiva e indutora das propostas de 
reformas constitucionais, articulando-se com o Congresso 

Nacional, com a sociedade civil, com os governadores dos estados e do 
Distrito Federal e com os profissionais de segurança pública, através de 
suas representações de classe.

1. Propor o Princípio do Ciclo Completo da 
atividade policial na Constituição

Umas das marcas do atual sistema de segurança pública, que 
foi criado e estrutura no período Imperial e que se manteve 
na República, é que nenhuma polícia estadual realiza o 
ciclo completo da atividade policial, que se caracteriza por 
realizar investigação e policiamento ostensivo preventivo e 
repressivo. Estas duas naturezas da atividade policial são 
divididas historicamente em duas instituições: Polícia Civil 
e Polícia Militar.

Portanto, o foco principal da reconfiguração do artigo 144 
da CF, passa por estabelecer o Princípio do Ciclo Completo 
da Atividade Policial na Constituição Federal. Enquanto não 
se dá esta mudança estrutural, as polícias estaduais, na 
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prática, misturam suas atribuições. Esta estrutura de dividir 
o ciclo completo da atividade policial em duas instituições, 
além de criar conflitos operacionais, não tem referência em 
praticamente nenhuma polícia do mundo.

2. Revisão do Instituto do Inquérito Policial  

O Instituto do Inquérito Policial (IP), criado em 1871 na Reforma 
Judiciária do Império, se manteve na República. O formato do IP 
é uma das marcas da tradição de ciclo incompleto da atividade 
policial. Portanto, criar o princípio constitucional de ciclo 
completo passa necessariamente pela revisão do Instituto 
do IP, que, na prática, burocratizou a Polícia Civil. Um dos 
exemplos da ineficácia do IP é que, em média, nem 10% dos 
crimes cometidos no país são esclarecidos.

3. As Polícias Militares deixarem de ser forças 
auxiliares e reserva do Exército Nacional

 A realização do policiamento ostensivo por instituições de 
natureza militar é uma característica da segurança pública 
brasileira desde antes da República. A ditadura militar 
aperfeiçoou esta tradição com a criação das policiais 
militares em todos os estados e no Distrito Federal a partir 
de 1970.  Os governos militares extinguiram 15 Guardas 
Civis Estaduais que existiam em 15 Estados Federados: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, 
Pará, Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Goiás e Sergipe. A 
partir daí, as polícias militares estaduais passaram a ter dois 
comandos.

Em 30 de setembro de 1983, o então presidente João Figueiredo 
edita o Decreto nº 88.777, conhecido como R200, em vigor 
até hoje, aprovando o regulamento para as Polícias Militares 
e Corpos de Bombeiros Militares. Tal regulamento estabeleceu 
que cabe ao Exército o Controle e a Coordenação das 
Policiais Militares (artigo 1º).
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Se cabe ao Exército o Controle e a Coordenação, aos Estados e 
ao Distrito Federal cabe Orientação e Planejamento.

O referido Decreto, ainda vigente, demostra que as Polícias 
Militares vivem um conflito de estrutura, de organização e de 
comando, pois reportam-se, na prática, a duas instâncias 
distintas e de esferas administrativas diferentes: uma federal e 
outra estadual.

A Constituição democrática de 1988 manteve este conflito ao 
estabelecer, em seu artigo 144, parágrafo 6°, que as Polícias 
Militares e os Corpos de Bombeiros Militares são forças 
auxiliares e reserva do Exército. 

Isto criou uma dicotomia estrutural nas Polícias Militares. Elas 
têm uma função de caráter civil, que é o policiamento ostensivo, 
e uma estrutura de caráter militar, sob Controle e Coordenação 
do Exército. 

Portanto, estabelecer o princípio constitucional de polícias 
de ciclo completo passa, necessariamente, pelas Polícias 
Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados 
e do Distrito Federal deixarem de ser consideradas forças 
auxiliares e reserva do Exército.
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II. Propostas infraconstitucionais 
de Competência do Governo 
Federal

1. Retomar o Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania – PRONASCI

O PRONASCI foi o maior programa de integração na segurança 
pública criado na República, sob a gestão do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva.

Uma das maiores contribuições do PRONASCI foi, pela primeira 
vez, incluir os municípios na lógica da segurança pública, 
garantindo milhões de reais em financiamento para programas 
e projetos de prevenção à violência. Das 94 ações previstas 
no programa federal, cerca de 50% delas eram destinadas à 
programas e projetos na esfera municipal. 

Retomar o PRONASCI, com destinação adequada de recursos, 
é garantia de ampliar a prevenção da violência e do crime. 

Apontamos, a seguir, algumas iniciativas que poderão ser 
implementadas no PRONASCI:

a) Instituição de Programa de Formação e Qualificação 
Profissional, através de cursos em EAD, remunerados com 
bolsas do Governo Federal, em convênio com os governos 
estaduais e municipais. Os valores devem, progressivamente, 
compor a remuneração dos policiais e guardas civis municipais, 
até alcançarem um piso mínimo, ajustado entre Estados, 
Municípios e União Federal.

b) Garantir recursos para Instalação de Postos de 
Policiamento de Proximidade nas regiões mais assediadas 
pelo crime, visando integrar a PM, Guardas Civis Municipais, 
Defensoria Pública e Polícia Civil. Tais postos devem se articular 
com os Gabinetes de Gestão Integrada – GGI regionais ou locais. 
Junto a isso, faz-se importante o desenvolvimento de programas 
habitacionais para policiais, nas regiões destes Postos, para 
promover interação social entre as polícias e comunidade.
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c) Criação da Escola Nacional Central de Segurança 
Pública, de nível médio, por parte do Governo Federal, 
especialmente destinada à formação de agentes dos Estados 
e Municípios, treinados para serem aplicadores e difusores 
das diversas formas de Policiamento de Proximidade, 
Mediação de Conflitos e Uso Progressivo da Força. 

d) Revisão da lei nº 13.675/18, lei do SUSP – Sistema Único 
de Segurança Pública, para resgatar o caráter de reforma 
estrutural do sistema de segurança pública que pautava a ideia 
inicial de sua criação.

e) Destinar recursos da União aos Municípios que 
apresentem Programa de Segurança Municipal Cidadã com 
foco na Prevenção da Violência e do Crime e no fortalecimento 
da Guarda Civil Municipal Preventiva e Comunitária. 

2. Reorganização e ampliação da Força 
Nacional, na perspectiva de transformá-la em 
uma Guarda Nacional de Caráter Civil

Hoje a Força Nacional é uma Força Policial “ambígua”. Seu 
efetivo é composto por policiais dos estados. Na reorganização 
e ampliação da Força Nacional, esta poderia, a curto e médio 
prazos, se transformar numa verdadeira instituição policial 
nacional, com estrutura hierárquica e corpo próprio de 
policiais. Isso demandaria a realização de concurso público e 
estruturação de plano de cargos, salários e carreira e de um 
código de conduta próprio.

Seria uma nova instituição policial da União: Guarda Nacional 
de Caráter Civil, que seria empregada em apoio aos Estados 
no enfrentamento ao crime organizado, nas Fronteiras e no 
combate aos crimes ambientais. Com uma Guarda Nacional 
de Caráter Civil, diminuiria o emprego das FFAA (GLO) na 
segurança pública. 



©2022 | IREE - NÚCLEO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA DEMOCRACIA

11

3. Instituir Programa Nacional de Redução de 
Homicídios e Mortes Violentas

Mesmo com a pandemia do Covid-19, que diminuiu em várias 
cidades a circulação de pessoas devido a acertada política de 
isolamento social adotada, os homicídios no país ainda estão num 
patamar muito alto. Ao Instituir o Programa Nacional de Redução 
dos Homicídios e Mortes Violentas, o governo federal deve induzir 
os Estados e o Distrito Federal para também criarem programas 
regionais ou locais de redução dos homicídios e mortes violentas. 

Fundamental priorizar neste programa, o enfrentamento à 
violência contra a mulher. Segundo dados do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, 2.451 mulheres foram assassinadas 
pela sua condição de mulher desde o início da pandemia do 
Covid-19. Em 2021, o Brasil registrou um estupro de mulher a 
cada 10 minutos e um feminicídio a cada 7 horas. Os dados da 
violência contra as mulheres são absurdos.  

4. Instituir Disciplina sobre o Racismo 
Estrutural nas Escolas de Formação das 
Polícias e Novos Protocolos Operacionais de 
Abordagem 

A cultura oligárquica ainda presente no atual sistema de 
segurança pública tem como marca o preconceito histórico 
contra pobres e negros. Os mais de 350 anos de escravidão 
moldaram um sistema de segurança pública que vê o negro 
como estereótipo de marginal. A letalidade policial nunca foi 
aleatória no Brasil. 

Portanto, a construção de um novo modelo de segurança pública 
no Brasil passa por incluir a luta antirracista nas instituições 
policiais.

A criação de disciplina sobre Racismo Estrutural nas Escolas 
de Formação, em caráter obrigatório, e de novos Protocolos 
Operacionais de Abordagem nas Policias da União, dos Estados 
e do Distrito Federal, são fundamentais para construção de 
uma polícia democrática, cidadã e antirracista.
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5. Instituir Nova Política de Drogas

A política de drogas vigente não diferencia traficantes de 
usuários de droga.

Uma nova política de drogas deve priorizar o enfrentamento ao 
comércio e ao tráfico de drogas ilícitas, atuando com inteligência 
para mapear as estruturas do tráfico nacional e internacional, de 
forma a gerar uma repressão qualificada a esta modalidade de 
crime organizado.

Por outro lado, é imperativo a não criminalização dos usuários 
de drogas ilícitas, que devem ser tratados sob o prisma da saúde 
pública. Programas Interdisciplinares de Redução de Danos, 
como o implementado em São Paulo para usuários de crack 
durante a gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, demostram 
ser uma estratégia exitosa para enfrentar a questão.

6. Criação do Ministério da Segurança Pública

Para que se realizem as reformas constitucionais e 
infraconstitucionais na perspectiva de construção de uma segurança 
pública democrática, cidadã e antirracista é fundamental que haja 
um órgão gestor próprio para a segurança pública. 

As polícias da União (nelas incluídas a futura Guarda Nacional 
de Caráter Civil) e a Secretaria Nacional de Segurança Pública 
deverão ser órgãos subordinados a este Ministério específico. 
O Ministério da Justiça tem outras atribuições relevantes, e as 
mudanças no sistema de segurança pública necessitam de ter 
uma centralidade, de forma que seja possível promover e induzir 
as reformas necessárias.

7. Prioridade no Enfrentamento das 
Organizações Criminosas

Um dos principais desafios do setor de Segurança Pública 
é o enfrentamento às organizações criminosas. As milícias 
ocupam vários territórios no Rio de Janeiro, e o tráfico de 
drogas outros. Organizações criminosas estão presentes em 
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grande parte das unidades prisionais. A chamada guerra as 
drogas fazem com que volume significante de nossa população 
carcerária seja composta por pessoas com envolvimento em 
crimes relacionados à drogas (39% em média). Grande parte 
destas, porém, são detidas com pequenas quantidades de 
substâncias ilícitas e, uma vez na prisão, acabam cooptadas 
pelas organizações criminosas que atuam nos presídios.

As quadrilhas fortemente armadas têm efetuados grandes 
roubos na região metropolitana das cidades e no interior, e não 
é residual o envolvimento de agentes e ex-agentes do estado 
com o crime organizado. 

Pesquisa realizada pela Ouvidoria da Polícia de São Paulo em 
2019, analisando as ocorrências de mortes em decorrência de 
intervenção policial no ano de 2017, mostra que apenas 1% delas 
se relacionavam ao enfrentamento às organizações criminosas. 
A polícia tem dificuldades em enfrentar o grande crime.

Diante deste quadro propomos:

- Criação de Força Tarefa Permanente de Enfrentamento as 
Organizações Criminosas 

Esta Força Tarefa Permanente de Enfrentamento às 
Organizações Criminosas, sob o comando do futuro Ministério 
da Segurança Pública, deverá incluir as polícias da União 
(Polícia  Federal. Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional –
futura Guarda Nacional), Receita Federal e as Polícias Civil e 
Militar dos Estados e do Distrito Federal, para, com inteligência 
e repressão qualificada, mapear em todo território nacional 
as modalidades e modus operandi dessas organizações 
criminosas e atuar de forma sistêmica, integrada e permanente 
nas estruturas do crime organizado no país.
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8. Controle e revisão da política de armas

A lei federal nº 10.826/2003, que criou o Estatuto do 
Desarmamento, representou um grande avanço no 
controle de armas no país. Fortalecer o Estatuto do 
Desarmamento e revogar todos os Decretos do atual 
governo que flexibilizaram o acesso às armas de fogo 
é necessário e urgente, pois, além de ser uma política 
equivocada e demagógica de transferir à população 
uma responsabilidade que é do estado, o incentivo ao 
armamento da população produz mais violência. 

9. Propor ao Congresso Nacional um Piso 
Nacional para as polícias estaduais, polícia 
penal estadual e guardas civis municipais

Uma das questões-chave que uma política de segurança pública 
democrática, cidadã e antirracista deve priorizar é a valorização 
policial.

Falar em valorização policial sem discutir questões salariais dos 
policiais é não enfrentar o tema de forma objetiva. As bases de 
nossas polícias são mal pagas em todo território nacional (talvez 
com exceção do DF). A implementação de um Piso Nacional para 
as polícias estaduais e guardas civis municipais é fundamental 
para incluir os policiais e os guardas civis municipais no debate 
das reformas estruturais que irão desenhar o novo sistema de 
segurança pública.

 A grande maioria dos policiais faz trabalhos extras, os chamados 
“bicos”, para complementação salarial. Isso só diminuirá quando 
as bases das polícias tiverem uma significativa elevação salarial, 
o que, consequentemente, diminuíra a vitimização policial, que 
acontece, na maioria das vezes, quando o policial está realizando 
o serviço extra.

O Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública, 
por exemplo, possuem todos uma referência base de salário, 
independente do estado onde atuam. Com as devidas diferenças, 
o setor de segurança que pretende ser democrático, cidadão e 
antirracista precisa pagar salários adequados aos seus policiais.
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10. Criação da Ouvidoria Geral de Polícia 
autônoma e independente, nas Polícias da 
União

Infelizmente, os governos da transição democrática não foram 
capazes de criar à Ouvidoria de Polícia autônoma e independente 
nas Polícias da União, para garantir o controle social da atividade 
policial. A lei nº 13.675/18, lei do SUSP, estabelece que a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 
criar Ouvidorias dotadas de autonomia e independência (artigo 
34). Entretanto, até hoje, não houve qualquer iniciativa para a 
criação do órgão autônomo e independente de controle social da 
atividade policial na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, 
Polícia Penal e na Força Nacional.  

Criar uma Ouvidoria Geral das Polícias da União, com autonomia 
e independência, com corpo próprio de servidores, mandato ao 
Ouvidor(a) Geral e dotação orçamentaria própria é essencial 
para estabelecer o controle social da atividade policial nas 
polícias da União.
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III. Reformas 
Infraconstitucionais das 
Instituições policiais estaduais

O Sistema Único de Segurança Pública – SUSP foi idealizado 
em 2002, no Programa de Segurança para o Brasil do Instituto 
Cidadania, após amplos debates com policiais e setores da 
sociedade civil de todas as regiões do país. O SUSP original 
tinha como premissa uma Ampla Reforma do Sistema de 

Segurança Pública que se iniciaria com mudanças infraconstitucionais.

 Mudanças infraconstitucionais dependem, em grande medida, de vontade 
e decisão política dos governadores dos Estados. Infelizmente, a transição 
democrática não produziu nem mudanças constitucionais e tampouco 
mudanças infraconstitucionais no setor de segurança pública. Elencamos 
algumas destas reformas que fortaleceriam a perspectiva de uma polícia 
democrática, cidadã e antirracista

1. Mudanças nos Regulamentos Disciplinares 
das PMs

Os Regulamentos Disciplinares das Polícias Militares são cópias 
do regulamento disciplinar do Exército Nacional. Praticamente 
todos os regulamentos disciplinares das PMs dos Estados 
valorizam mais o comportamento dos policiais militares dentro 
dos quartéis do que na rua, quando exercem de fato a sua função 
civil, que é o policiamento ostensivo. No hall de transgressões 
previstas nos RDPMs, em média 70% dizem respeito as questões 
internas e 30% as questões efetivas de segurança pública. Rever 
os Regulamentos Disciplinares, com novas leis estaduais, é a 
principal medida para fortalecer o acompanhamento e fiscalização 
dos policiais militares quando estão em contato com a população 
e humanizar as relações internas das polícias militares. A lógica do 
RDPM deve ser civil porque a função da polícia militar de realizar 
policiamento ostensivo é civil. Estética militar não é sinônimo de 
estrutura militar.



©2022 | IREE - NÚCLEO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA DEMOCRACIA

17

2. Controle rigoroso do uso da força letal por 
policiais

É necessário e urgente diminuir os números absurdos da 
letalidade policial, que não é aleatória; 99% das vítimas de 
violência são pobres e, destas, em média, 66% a 80% são 
jovens negros das periferias. 

Em São Paulo, a Polícia Militar possui uma metodologia sobre 
uso de arma de fogo criada em1998, chamada de Método 
Giraldi - Tiro Defensivo de Preservação da Vida. Se o método 
fosse devidamente seguido, São Paulo não seria o segundo 
estado em letalidade policial do país, atrás apenas do estado 
do Rio de Janeiro. Portanto, não basta ter um bom método de 
prevenção se, na prática, ele não é utilizado.

Assim, criar novos Protocolos Operacionais Padrões (POPs) 
sobre o Uso da Força Letal é tarefa essencial na busca pela 
diminuição da letalidade policial. Exemplo disso seria a criação 
de um POP sobre “fundada suspeita”. No Código de Processo 
Penal, a abordagem policial é justificada se o suspeito portar 
arma de fogo ou objeto de crime. Na prática, porém, as 
abordagens se dão pela cor da pele e pela condição social do 
suspeito.

3. Autonomia dos órgãos periciais

A autonomia dos órgãos periciais é fundamental não só para 
acabar com a cultura de subordinação às polícias civis, mas 
também porque os órgãos periciais têm importância estratégica 
na segurança pública. Quando a perícia se torna autônoma 
e independente da Polícia Civil, a tendência é crescer em 
eficiência, uma vez que tal autonomia seja acompanhada de 
estrutura administrativa e orçamentária. Idealmente, a perícia 
deveria estruturar-se como uma nova polícia: Polícia Técnico 
Científica, que subsidie os polícias civis e militares com provas 
técnicas nos Inquéritos Policiais e Inquéritos Policiais Militares.

Reestruturar os órgãos periciais na perspectiva de se tornarem 
uma Polícia Técnico Científica, através de leis estaduais, 
representará um avanço no âmbito das provas técnicas, tão 
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essenciais para o trabalho dos órgãos internos de polícia 
judiciária, seja ele civil ou militar, e para a qualificação dos 
Inquéritos policiais em geral.  

4. Corpo de Bombeiros desvinculado das 
Polícias Militares

Hoje, na maioria dos Estados, os Corpos de Bombeiros já 
estão separados das polícias militares. A atividade de Corpo de 
Bombeiros é estritamente civil, não havendo, portanto, justificativa 
para essa instituição ainda ser militar. Um novo marco legal para 
os Corpos de Bombeiros estaduais será imperativo para que sua 
estruturação espelhe uma instituição efetivamente civil, com um 
código de conduta próprio que reflita suas competências, que são 
muito diferentes das competências scrictu sensu dos policiais 
militares.

5. Corregedorias de Polícia desvinculadas das 
Direções das Polícias

É preciso reforçar e reestruturar os órgãos de controle interno: 
as Corregedorias de Polícia. A principal mudança é dar total 
independência em relação às direções das polícias e vinculá-las 
ao gabinete do Secretário de Segurança Pública. Além disso, é 
fundamental que, gradativamente, crie-se uma carreira própria para 
os policiais que estão lotados nas corregedorias, garantindo-lhes 
inamovibilidade e formação específica. Isto pode ser feito legalmente, 
via Decretos dos governadores.

6. Ouvidorias de Polícia Autônomas e 
Independentes nas Polícias dos Estados 
Federados e Distrito Federal 

Temos Ouvidorias de Polícia em praticamente todos os Estados 
Federados. Mas em apenas quatro deles as Ouvidorias de Polícia 
são autônomas e independentes. São eles: São Paulo, Maranhão, 
Rio Grande do Norte e Pará. Criar Ouvidorias de Polícias autônomas 
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e independentes, com corpo próprio de servidores, mandato aos 
Ouvidores(as) e dotação orçamentaria própria, é essencial para 
fortalecer o controle social da atividade policial e contribuir com a 
transparência do setor de segurança pública.

7. Unificação progressiva das Academias e 
Escolas de Formação das Polícias

Como já foi enfatizado, um dos principais problemas da herança 
cultural de nossas polícias é que nenhuma delas realiza o ciclo 
completo da atividade policial. Historicamente, isso levou a uma 
formação distinta entre as polícias estaduais.

A criação do princípio do ciclo completo da atividade policial na 
Constituição   passa, necessariamente, pelo Congresso Nacional. 
Mas, na esfera dos Estados, é possível criar, gradativamente, a 
unificação das Academias e Escolas de Formação.

Uma formação unificada irá contribuir para diminuir os conflitos 
de competência das polícias e fortalecer ações integradas

8. Criação de órgão integrado de informação e 
inteligência, envolvendo Polícia Civil e Polícia 
Militar

Os órgãos de inteligência policial, criados no país nos períodos 
de arbítrio, serviram mais para bisbilhotar partidos políticos e 
movimentos sociais, populares e sindicais, do que para subsidiar 
ações estratégicas de enfrentamento ao crime, em especial da 
criminalidade organizada.

Na democracia, os órgãos de inteligência policial devem estar 
voltados exclusivamente para subsidiar o planejamento de 
ações da segurança pública. É condição sine qua non para o 
enfrentamento à criminalidade organizada a inteligência policial.

A criação de um Órgão Integrado de Inteligência Policial, voltado 
exclusivamente para subsidiar as ações policiais, poderá ser 
feita por decretos dos governadores. Isso qualificará as ações 
policiais e será fundamental para ações integradas das polícias. 
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 9. Programa Integrado de Saúde Mental

Além dos baixos salários, a maioria das polícias não contam 
com Programas de Atenção em Saúde Mental. Em pesquisa 
inédita realizada pela Ouvidoria da Polícia de São Paulo, 
constatou-se que ocorreram 53 suicídios policiais nas 
polícias Civil, Militar e Técnico Cientifica do Estado nos 
anos de 2017 e 2018.

A taxa de suicídio policial em São Paulo é quatro vezes maior 
que na sociedade brasileira. A pesquisa identificou que o 
suicídio policial é a primeira causa de vitimização policial 
na Polícia Civil e a segunda na Polícia Militar (a primeira 
são homicídios na folga). Infelizmente, a Polícia Civil de São 
Paulo não tem nenhum Programa de Saúde Mental para os 
policiais e, na Polícia Militar, o programa existente atinge 
apenas cerca de 35% do efetivo. Estes dados refletem a 
situação similar de falta de suporte à saúde mental em todas 
as instituições policiais do país. Entre as motivações do 
suicídio policial, a pesquisa apontou: 

● Estresse inerente à função policial
● Falta de suporte de serviço de saúde mental
● Adoecimento mental
● Conflitos institucionais (perseguições) 
● Conflitos familiares e problemas financeiros
● Isolamento social, rigidez e introspecção
● Subnotificação das tentativas de suicídio
● Fácil acesso a arma de fogo

Se o estresse inerente à atividade policial é uma das principais 
motivações do suicídio policial, é fundamental que se tenha 
acompanhamento psicológico dos policiais desde o início da 
carreira até a sua aposentadoria. Criar Programas de Saúde 
Mental que abranjam todos os policiais, do início ao fim da 
carreira, coordenados por profissionais sem vínculos com as 
instituições policiais, é fundamental e urgente. Os problemas de 
saúde mental dos policiais afetam direta ou indiretamente sua 
atividade profissional e representam uma das principais causas 
da vitimização policial.
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10. Transparência no processo de ascensão na 
carreira

Nossas polícias estaduais não têm carreira única, o que por si 
só representa a existência de níveis diferentes de ascensão 
profissional. São raros os casos de um praça chegar a ser 
coronel ou de um escrivão, investigador ou agente policial 
chegar a ser delegado de polícia. 

Vários estados estão estabelecendo o critério de curso 
superior para várias carreiras nas polícias civis e buscando 
transformar o curso de formação de soldados da polícia militar 
em tecnólogo, o que garantiria a referência de formação 
superior. São boas iniciativas, mas elas se chocam com o 
processo de ascensão interno que muitas vezes não têm a 
transparência necessária. 

É preciso ampliar as formas de ascensão das bases das 
polícias, estabelecendo porcentagens objetivas para cada 
nível da carreira e transparência nos cursos internos de 
acesso. É preciso também estabelecer novos critérios de 
ascensão profissional. Os critérios mais usualmente utilizados 
nas polícias militares são: merecimento, tempo de serviço 
e bravura. Dentre esses, apenas o tempo de serviço é 
critério objetivo. Merecimento, na maioria das vezes, é uma 
decisão subjetivas dos comandos, e bravura reforça a cultura 
repressiva das polícias. Melhor seria um critério que leve em 
conta ações exitosas de policiais que não tenham resultado 
morte. Nenhuma ocorrência com resultado morte é uma boa 
ocorrência. 

Os critérios que reforçam o poder discricionário e subjetivo de 
oficiais das polícias militares e delegados de polícia na polícia 
civil precisam dar lugar às regras claras e objetivas como 
tempo de serviço e históricos de ocorrências em que, apesar 
da complexidade, não houve excessos ou resultado morte. 
Mas é preciso, em especial, criar, a curto e médio prazos, a 
cultura de carreira única nas instituições.
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11. Grupo Unificado de Mediação de Conflitos

Muitos conflitos de pequena intensidade acabam nos Distritos 
Policiais. Na perspectiva da segurança pública democrática 
e cidadã, é importante que os policiais, civis e militares, 
tenham expertise em mediação de conflitos para resolver 
pequenas ocorrências, como brigas de vizinhança e outras 
desinteligências, a partir do diálogo, sem que seja necessário 
judicializar estas demandas. Em parceria com o Poder 
Judiciário, que seria também responsável pela formação dos 
policiais e por homologar os acordos oriundos da mediação, 
os policiais mediadores de conflitos contribuiriam diretamente 
para diminuir as demandas de desinteligências nas delegacias, 
e fortaleceriam uma visão mais humanista da atividade policial, 
que culturalmente é vista apenas nas ações de repressão e não 
na prevenção e mediação.

12. Programa Estadual e Regional de Redução 
das Mortes Violentas

As mortes violentas no Brasil apresentam números inaceitáveis. 
Parte delas está relacionada às ações das organizações 
criminosas que cooptam jovens das periferias para atividade 
criminosa. Em 2017, chegamos ao absurdo de 63.800 mortes 
violentas no país. 

Já houve uma diminuição significativa das mortes violentas nos 
Estados, muito por conta das ações dos governadores. Mas os 
números ainda são elevados. A diminuição das mortes violentas 
está intrinsicamente relacionada ao trabalho de inteligência 
para enfrentar as organizações criminosas e à uma estratégia 
permanente de ações de prevenção nas periferias, somado 
à novas oportunidades de lazer, cultura e oportunidades de 
trabalho aos jovens pobres e periféricos que são vítimas da 
violência policial e do crime organizado.

Portanto, criar um Programa Permanente Estadual e Regional 
de Redução de Mortes Violentas passa, também, por ações que 
extrapolam as ações policiais propriamente ditas.  O enfrentamento 
ao fenômeno das mortes violentas deve ter um caráter transversal, 
envolvendo várias secretarias estaduais que possam, através de 
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programas e propostas voltados às políticas sociais de prevenção 
da violência, contribuir efetivamente para a diminuição destas 
mortes, que atingem sistematicamente a população mais pobre do 
país. Nestes programas, os Estados devem articular-se com os 
municípios, que tem vocação para políticas públicas de prevenção 
da violência e do crime.

Fundamental que este programa Estadual e Regional de 
Redução das Mortes Violentas priorize a diminuição da 
letalidade policial, que atinge sistematicamente os mais pobres, 
em especial a juventude pobre e negra das periferias. Em São 
Paulo, segundo dados de pesquisa do FBSP em parceria com  
UNICEF, 44% das mortes violentas de crianças e adolescentes 
foram cometidas por policiais e, deste universo, 80% eram  de 
crianças e jovens negros.

13. Fortalecer o Policiamento de Proximidade e 
não o que  busca  Flagrante Delito

As polícias militares têm uma cultura de fazer policiamento 
ostensivo pautado na busca de Flagrante Delito, muito em razão 
do fato de não terem autorização constitucional para investigar 
e, fundamentalmente, de não ter tradição, cultura e treinamento 
para realizar policiamento preventivo, que prioriza chegar antes 
do crime. 

Como diz o Cel. PM da reserva Ibis Pereira, que foi comandante 
da PM do estado do Rio de Janeiro, referindo-se à atuação do 
Policial Militar daquele estado: “Sua ação em busca do flagrante 
delito o embrutece”. 

Na perspectiva de que a letalidade policial tem em seu 
embrião um conceito ultrapassado de segurança pública, o 
policial da ponta que atua com violência, que se “embruteceu”, 
reproduz inconscientemente esta cultura perversa de violência 
e, paradoxalmente, é também vítima da violência que ele 
próprio produz, razão pela qual deve ter outros estímulos e 
condicionamentos para sua atividade policial. 

Mudar o enfoque do policiamento ostensivo, fortalecendo a 
lógica de policiamento preventivo e comunitário, é uma das 
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principais características de uma Política de Segurança Pública 
Democrática, Cidadã e Antirracista que evite o crime, valorize a 
defesa da vida e tenha capacidade de enfrentar com inteligência 
e repressão qualificada o crime organizado.

É imperativo ter um novo Protocolo Operacional Padrão (POP), 
que dê enfoque para o policiamento ostensivo preventivo, 
principalmente em um país como o Brasil em que questões 
raciais e sociais influem diretamente nos padrões da violência 
policial.

É muito pouco a transição democrática afirmar que o sistema de 
segurança pública está esgotado e não apresentar propostas 
que irão alicerçar uma política de segurança pública democrática, 
cidadã e antirracista.
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IV. Ampliar o papel do Ministério 
Público no Controle Externo da 
Atividade Policial

A  Constituição Federal de 1988 atribuiu ao Ministério Público  
 Federal e Estadual, entre outras atribuições, a de realizar o  
 controle externo da atividade policial. Passados 33 anos  
  da promulgação da CF, o Ministério Público ainda faz muito   
  pouco controle da atividade policial. Em praticamente todos 

os estados e no Distrito Federal, nos casos graves de crimes contra a vida 
e outros relacionados a integridade física das pessoas, cometidos por 
policiais, o Ministério Público acolhe os pedidos de arquivamento dos órgãos 
policiais na maioria das vezes. Apenas os casos de repercussão nacional, 
excepcionalmente, têm denúncias do MP. Em alguns estados existem Atos 
Normativos do MP de controle externo das polícias civis, mas os números de 
inquéritos Policiais que se transformam em denúncias do MP são baixíssimos. 

Por outro lado, praticamente não existem Atos Normativos do MP de controle 
das polícias militares que também tem função judiciária, quando instaura 
Inquérito Policial Militar (IPM). Os Ministérios Públicos Federal e Estadual 
não querem perder a atribuição de serem responsáveis pelo controle externo 
das polícias, mas nas últimas três décadas demostram não terem interesse 
institucional de realizá-lo com afinco. 

Para fortalecer o controle externo da atividade policial das polícias da União 
e dos estados, seria importante a criação de “Promotorias Especiais de 
Controle Externo da Polícia”. Deve caber ao MP designar para essas 
futuras Promotorias Especiais um número adequado de promotores e 
procuradores de Justiça, considerando que em média não chega a 2% o 
número de promotores e procuradores de Justiça voltados para a tarefa de 
controle externo da atividade policial.
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V. Reforma do Sistema Prisional

Segundo levantamento de informações Penitenciarias do 
Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, havia, até 
junho de 2021, um contingente de 820.689 pessoas com 
alguma privação de liberdade. Desses, 673.674 estão em celas 
físicas e 141.002 presos em prisão domiciliar. O Brasil é o 3º 

país do mundo em número de presos, atrás apenas dos EUA e da China.

Os dados evidenciam a superlotação no sistema prisional e a necessidade 
de melhoria de condições estruturais das prisões. As denúncias de maus 
tratos, tortura e condições precárias do cumprimento da pena fazem 
parte da realidade do sistema. Também, é de conhecimento público que 
as várias organizações criminosas exercem “controle” na maioria das 
Unidades do Sistema Prisional nos Estados, no Distrito Federal e nos 
presídios Federais.

Pesquisas recentes indicam que cerca de 39% dos presos do país respondem 
por crimes relacionados a droga (a grande maioria por pequenas quantidades 
de entorpecentes), cerca de 37% por crimes contra o patrimônio e apenas 
11% por crimes contra a pessoa. A grande maioria dos presos tem baixa 
escolaridade e aproximadamente 68% são negros.

Os presos provisórios, sem condenação definida, ultrapassam 34% do 
contingente de presos no sistema prisional.

As Penas Alternativas são muito pouco aplicadas no Brasil, o que leva os 
presos por crimes não-violentos a serem cooptados pelas organizações 
criminosas que atuam nas unidades prisionais. 

Diante deste quadro indicamos algumas diretrizes:

1) Ampliação das Penas Alternativas

2) Separação de presos condenados por crimes de menor 
potencial dos presos por crimes mais graves, que constituem 
ameaça concreta ao convívio social

4) Diminuição urgente do número de presos provisórios 

5) Maior Fiscalização e controle nos presídios estaduais e 
federais, visando inibir a atuação das organizações criminosas
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6) Ampliação dos Centros de Ressocialização, que 
demostraram ter custos menores e baixas taxas de reincidência, 
além de não possuírem denúncias de violência e influência das 
organizações criminosas

7) Revisão de lei de drogas, que na prática só prende jovens 
pobres e negros das periferias 

8) Consolidação dos Presídios Federais no sistema prisional 
para abrigar condenados por crimes de competência da Justiça 
Federal, dotados de caráter permanente. 
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