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INSTITUI 	DIRETRIZES 	PARA 	A 

PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO, PROTEÇÃO E 

ASSISTÊNCIA A POLICIAIS VITIMAS DE 

VIOLÊNCIA, NA FORMA QUE ESPECIFICA. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 

da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° — Os policiais e servidores públicos vinculados à Secretaria de 

Segurança Pública e à Secretaria de Administração Penitenciária vítimas de 

violência no exercício de sua função ou em razão dela deverão receber 

atendimento, proteção e assistência de forma prioritária consistente em: 

I — atendimento jurídico e ajuizamento de ações na Justiça pela Procuradoria 

do Estado em face do autor do fato, para obter a reparação do dano; 

II — meios para proteção ao policial que tenha recebido ameaça ou tenha tido 

sua família ameaçada; 

III — atendimento médico, tratamento psicológico e terapêutico de forma 

prioritária à vítima e seus familiares. 

Art. 2° — A administração pública estadual deverá adotar medidas para reduzir 

a violência em face de policiais e servidores públicos vinculados à Secretaria 



de Segurança Pública e à Secretaria de Administração Penitenciária, 

especialmente: 

I — vincular campanha de prevenção à violência em face de agentes públicos; 

II — divulgar anualmente mapa de violência contra policiais; 

III — criar programa para reduzir ,os índices de violência contra agentes 

públicos; 

IV — estabelecer metas e prazos para redução dos índices de violência em face 

de agentes públicos. 

Art. 30  — O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 dias. 

Art. 40  — Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA 

O presente Projeto de Lei trata sobre as diretrizes para a prestação de 

auxílio, proteção e assistência a policiais vítimas de violência, na forma que 

especifica. 

Os servidores públicos que labutam na segurança pública estão mais 

vulneráveis aos altos índices de criminalidade que assolam a sociedade. As 

mortes de policiais no exercício de suas funções ou em razão delas não podem 

ser tratadas como efeito natural da política de segurança pública. A defesa dos 

direitos humanos se aplica indistintamente a todos. 

A segurança é um dos direitos sociais elencados no art. 6° da 

Constituição Federal de 1988. 

"São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." 

(Art. 6°, CF/88) 
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Tendo em vista o Art. 6° da CF/88 citado acima, faz-se necessán 

garantir o direito aos profissionais que nos asseguram o direito à segurança a 

toda população do nosso Estado. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto elucida que, na segurança pública, o 

que se garante é o inefável valor da convivência pacífica e harmoniosa, que 

exclui a violência nas relações sociais; quem garante é o Estado, já que tomou 

para si o monopólio do uso da força na sociedade e é, pois, o responsável pela 

ordem pública. Garante a ordem pública contra a ação de seus perturbadores, 

e a ordem pública por meio do exercício, pela Administração, do Poder de 

Polícia. 

"A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da 

ordem pública e da itgcolumidade das pessoas e do 

patrimônio."(Art. 144, CF/88) 

Diante de tais fatos, salientamos a importância do presente projeto de 

lei com vistas a ampliar garantias e reduzi' a violência contra servidores 

vinculados à Secretaria de Estado de Segurança Pública e à Secretaria de 

Administração Penitenciária. E por essa razão contamos com o apoio dos 

Nobres Colegas para a aprovação deste Projeto de Lei, que acreditamos ser 

justo e importante. 

Sala das Sessões aos 	de 	de 2018. 

Atenciosamente, 

legada Adria 	ccorsi 
Deputada Estai ai 

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 
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INSTITUI DIRETRIZES PARA A 

PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO, PROTEÇÃO E 

ASSISTÊNCIA A POLICIAIS VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA, NA FORMA QUE ESPECIFICA. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 

da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° — Os policiais e servidores públicos vinculados à Secretaria de 

Segurança Pública e à Secretaria de Administração Penitenciária vítimas de 

violência no exercício de sua função ou em razão dela deverão receber 

atendimento, proteção e assistência de forma prioritária consistente em: 

I — atendimento jurídico e ajuizamento de ações na Justiça pela Procuradoria 

do Estado em face do autor do fato, para obter a reparação do dano; 

II — meios para proteção ao policial que tenha recebido ameaça ou tenha tido 

sua família ameaçada; 

III — atendimento médico, tratamento psicológico e terapêutico de forma 

prioritária à vítima e seus familiares. 

Art. 2° — A administração pública estadual deverá adotar medidas para reduzir 

a violência em face de policiais e servidores públicos vinculados à Secretaria 
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de Segurança Pública e à Secretaria de Administração PenitêTidiária, 

especialmente: 

I — vincular campanha de prevenção à violência em face de agentes públicos; 

II — divulgar anualmente mapa de violência contra policiais; 

III — criar programa para reduzir .os índices de violência contra agentes 

públicos; 

IV — estabelecer metas e prazos para redução dos índices de violência em face 

de agentes públicos. 

Art. 3°— O Poder Executivo regulamentará apresente lei no prazo de 90 dias. 

Art. 40  — Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA 

O presente Projeto de Lei trata sobre as diretrizes para a prestação de 

auxílio, proteção e assistência a policiais vitimas de violência, na forma que 

especifica. 

Os servidores públicos que labutam na segurança pública estão mais 

vulneráveis aos altos índices de criminalidade que assolam a sociedade. As 

mortes de policiais no exercício de suas funções ou em razão delas não podem 

ser tratadas como efeito natural da política de segurança pública. A defesa dos 

direitos humanos se aplica indistintamente a todos. 

A segurança é um dos direitos sociais elencados no art. 60  da 

Constituição Federal de 1988. 

"São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." 

(Art. 6°, CF/88) 
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garantir o direito aos profissionais que nos asseguram o direito à segurança a 

toda população do nosso Estado. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto elucida que, na segurança pública, o 

que se garante é o inefável valor da convivência pacifica e harmoniosa, que 

exclui a violência nas relações sociais; quem garante é o Estado, já que tomou 

para si o monopólio do uso da força na sociedade e é, pois, o responsável pela 

ordem pública. Garante a ordem pública contra a ação de seus perturbadores, 

e a ordem pública por meio do exercício, pela Administração, do Poder de 

Polícia. 

"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." (Art. 144, CF/88) 

Diante de tais fatos, salientamos a importância do presente projeto de 

lei com vistas a ampliar garantias e reduzir a violência contra servidores 

vinculados à Secretaria de Estado de Segurança Pública e à Secretaria de 

Administração Penitenciária. E por essa razão contamos com o apoio dos 

Nobres Colegas para a aprovação deste Projeto de Lei, que acreditamos ser 

justo e importante. 

Sala das Sessões aos 	de 	de 2018. 

Atenciosamente, 

legada Adria 	ccorsi 
Deputada Estael al 

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 
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PROCESSO N.° : 2018001894 

INTERESSADO : DEPUTADA DELEGADA ADRIANA ACCORSI 

ASSUNTO 	Institui diretrizes para a prestação de auxílio, proteção e 

assistência a policiais vitimas de violência, na forma que 

especifica. 

RELATÓRIO 

Versam os autos sobre projeto de lei, de autoria da ilustre 

Deputada Delegada Adriana Accorsi, que institui diretrizes para a prestação de auxílio, 

proteção e assistência a policiais vítimas de violência, na forma que especifica. 

A propositura dispõe que os policiais e servidores públicos da área 

de segurança pública vítimas de violência no exercício de sua função ou em razão 

dela deverão receber atendimento jurídico, meios para proteção e atendimento. 

Estabelece que a administração pública deverá adotar medidas 

para reduzir a violência em face de policiais e servidores, especialmente por meio de 

campanha, mapa de violência, programas e metas e prazos para redução dos índices. 

A justificativa aponta que o objetivo é ampliar as garantias e 

reduzir a violência contra servidores vinculados à Secretaria de Estado de Segurança 

Pública e à Secretaria de Administração Penitenciária. 

Essa é a síntese da presente proposição. 

A propositura estabelece que os policiais e servidores públicos 

vinculados à Secretaria de Estado de Segurança Pública e á Secretaria de 

Administração Penitenciária deverão receber atendimento, proteção e assistência 
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prioritária, inclusive jurídico com ajuizamento de ações pela Procuradoria do Estado, 

proteção policial, e atendimento. 

Embora entenda relevante a iniciativa da ilustre Deputada, o 

presente projeto não pode prosperar, pois invade a iniciativa privativa do Governador 

do Estado prevista no art. 20, § 1°, inc. II, alínea "b": 

Art. 20. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 

qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao 

Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral 

de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta e na 

Constituição da República. 

§ 1° São de iniciativa privativa do Governador as leis que: 

II- disponham sobre: 

b) Os servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, a 

criação e o provimento de cargos, empregos e funções na 

administração direta, autárquica e fundacional do Poder 

Executivo, a estabilidade e aposentadoria, e a fixação e alteração 

de sua remuneração ou subsidio; 

Com efeito, o projeto de lei apresentado altera artigo de lei que 

trata sobre servidores públicos vinculados à Secretaria de Estado de Segurança 

Pública e à Secretaria de Administração Penitenciária, razão pela qual se mostra 

formalmente inconstitucional, devido ao vício de origem. 

Assim, sugerimos à ilustre Deputada que encaminhe ao 

Governador, via requerimento, a proposta contemplada nesta iniciativa, a qual poderá 

ser acolhida, se assim entender o Chefe do Poder Executivo. 

Portanto, o presente projeto não está compatível com o 

ordenamento jurídico vigente. 
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Com esses fundamentos, ante o vício de inconstitucionalidade 

apontado, somos pela rejeição do presente projeto de lei. 

SALA DAS COMISSÕES, em OY de iMen,w, 	de 2018. 

Dep t do LINCOLN TEJOTA 

Relator 
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Presidente: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Aprova o parecer do 
Relator Contrário a Matria. 
Processo N°  ini//er  
Sala das Comissões Deputado Solon Am ral 
Em  02X 1 9 	/ 18. 
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ESTADO DE GOIÁS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Goiânia, 31 de janeiro de 2019.

De acordo com o artigo 124 do Regimento Interno desta
Assembleia Legislativa, encaminhe-se para arquivamento, depois de gravada a sua
tramitação no sistema de protocolo.
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