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RESUMO  

O presente artigo de conclusão de curso faz uma pesquisa sobre o papel dos 

Entes Públicos em instituir políticas na área da segurança pública, através 

de uma análise da Constituição Federal de 1988. Para isso, relatou-se um 

pouco os métodos dados à área da segurança pública no Brasil e apresentou-

se os problemas sociais e econômicos que podem gerar esta insegurança e 

violência na população. Analisou-se que apesar da evolução social, econômica 

e política, o Brasil apresenta sérios problemas e um elevado índice de 

criminalidade. Por isso, será apresentado os entendimentos doutrinários 

sobre o tema, no qual o Ente Público não pode ficar abstrato sem definir uma 

política nacional para a segurança no Brasil, que venha a conduzir todos os 

programas e condutas desenvolvidas no País. Outrossim, será exposto 

brevemente que se deveria abranger um grupo complexo de ações que alcance 

não apenas os órgãos policiais, mas principalmente a prevenção da 

criminalidade, voltadas para as áreas sociais. 

Palavras-chave: Constituição Federal. Políticas Públicas. Ente Público. 

Criminalidade. 

 

1 INTRODUÇÃO  

Este trabalho de conclusão de curso analisará a Segurança Pública de 

um modo geral e quais as políticas públicas voltadas para esta área no Brasil. 



Destaca-se que a população convive com momentos de grandes 

transformações, principalmente no serviço público, com reformas 

administrativas que podem atingir a Segurança Pública. 

Sendo que essa é uma das áreas básicas do sistema brasileiro, e por 

isso sofre questionamentos pelos problemas que enfrenta atualmente. Pois 

bem, houve o aumento da insegurança nos últimos anos, ou seja, essa 

violência deixa a população cada vez mais com medo e, por isso, o Estado tem 

a responsabilidade de solucionar ou tentar amenizar essa crise. 

Outrossim, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) aduz no artigo 144, 

caput, que “[...] 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 [...]”. 

Portanto, a efetivação da Segurança Pública é obrigação do Estado, e 

pode ser realizada através de incentivos das políticas públicas. Ainda, a 

segurança não é o resultado específico da ação preventiva e reativa das forças 

policias, mas abrange a criação de medidas de proteção na área social e 

econômica. 

Nesse sentido, em relação ao campo social, precisa-se analisar o crime 

organizado, o tráfico de drogas, a fragilidade socioeconômica, o acesso da 

informação, entre outros fatos que podem gerar violência. 

Assim, o presente trabalho tem como ponto principal verificar a 

obrigatoriedade do Ente Público em criar políticas voltadas para a Segurança 

Pública. Utiliza-se como norte da pesquisa a doutrina e leis sobre o tema, a 

qual servirá para reflexão acerca dos problemas sociais e de violência que 

afetam a sociedade brasileira, bem como da busca por uma solução sobre o 

tema. Discute brevemente os requisitos necessários para que se configure 

esse instituto, bem como expõe os aspectos gerais e específicos sobre o tema. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

POLÍTICAS PÚBLICAS NA SEGURANÇA PÚBLICA 



 

Atualmente o Brasil tem um total de 213.452.932 (duzentos e treze 

milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil e novecentos e trinta e dois) 

habitantes em seu território, com base nos dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE (BRASIL, 2021). Desse quantitativo de 

habitantes, cerca de mais da metade das pessoas vive na zona urbana. 

Por isso, há uma situação social preocupante de pobreza nesses centros 

urbanos, pois existe miséria, não há educação de qualidade, entre outros. 

Desse modo, somente com a criação de políticas públicas eficazes se 

assegurará uma qualidade de vida razoável, com condições de saúde boas, 

empregos, entre outros. 

Ainda, há uma minoria da população que está na classe média e alta, 

as quais convivem diariamente com uma população de classe baixa, o que 

gera conflitos no que diz respeito a criminalidade. Afirmo, não quer dizer que 

a classe baixa gera a criminalidade, contudo, os diferentes níveis sociais da 

população podem gerar cobiça em certas pessoas, o que ocasiona delitos. 

Portanto, através de um sistema educacional efetivo e políticas públicas 

sociais para as pessoas de baixa renda é que se enfrentará a desigualdade 

social e principalmente a criminalidade, no que se refere a segurança pública. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que as políticas para a segurança 

pública atuais são ineficazes frente as organizações criminosas, bem como o 

Judiciário é lento e o sistema prisional não consegue ressocializar os 

apenados, pois as organizações criminosas estão instaladas dentro dos 

estabelecimentos prisionais, capitando membros para suas organizações de 

dentro das penitenciárias. 

Desse modo, a realidade dos índices de violência e criminalidade no 

Brasil são preocupantes. Pois como há um grande número de pessoas 

morando nas grandes cidades, originou-se as favelas e barracos, ambientes 

esses insalubres, e na zuna rural há disputas por terras. Tudo isso ocasiona 

uma verdadeira onda de crimes e violência, pois essas pessoas nascem em 

ambientes sem uma infraestrutura adequada, sem educação, e assim, 



acabam ingressando para o mundo do crime, em razão do dinheiro vir de um 

modo mais fácil e rápido, como por exemplo, com o tráfico de drogas. 

Toda a gravidade do acima exposto, especificamente nas grandes 

cidades, veiculada no dia-a-dia pela imprensa, forma na sociedade a mesma 

tensão de insegurança do local no qual os relatos acontecem. 

Ainda, o desemprego, o pouco investimento na educação, a 

impunidade, a desestruturação familiar, o crescimento da população nas 

cidades e a perda dos valores sociais se tornaram uma realidade no Brasil. 

Assim, há o aumento da violência bem acima do normal, o qual indica que os 

infratores detêm novas formas de praticar os atos ilícitos. 

Portanto, necessita-se hoje que se promova mudanças no sistema de 

Segurança Pública do Brasil, a partir da Constituição (BRASIL, 1988). Essa 

apresenta um capítulo o qual aduz sobre a segurança pública, assim, vejamos 

o disposto no presente artigo: 

 

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. VI - 

polícias penais federal, estaduais e distrital. 

 

Ainda, o conhecimento das leis penais é importante para que os 

servidores da segurança pública possam tomar medidas legais no exercício de 

suas profissões. Contudo, torna-se mais importante ainda o uso de recursos 

táticos, os quais só são adquiridos com cursos práticos e teóricos, que devem 

ser disponibilidades pelo Estado. 

Assim, o órgão da segurança pública é formado pela Polícia Civil e 

Militar, bem como da Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, 

do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal, dos Órgãos Ambientais e 

Vigilância Sanitária, entre outros. 



Portanto, a Constituição de 1988 (BRASIL) aduz que a lei regulará a 

organização e a atuação dos órgãos da Segurança Pública, de maneira a 

garantir a eficácia de suas tarefas. 

Por sua vez, o sistema prisional, que está atrelado ao Poder Judiciário 

e ao Executivo, destaca-se os processos para a execução penal, o qual 

envolvem os estabelecimentos de recolhimentos de presos provisórios e de 

cumprimento de medidas de segurança, bem como os estabelecimentos para 

adolescentes que cometam infrações, os presídios, os albergues, as 

penitenciárias, entre outros. Nesses espaços se mantem as demandas 

voltadas à administração e a segurança realizada pelos Policiais Penais. 

Outrossim, o Judiciário tem o poder decisório sobre os processos 

penais, e o Ministério Público tem competência para ingressar com ações civis 

públicas, as quais possuem grande ressonância para a Segurança Pública. 

Desse modo, averiguou-se que a segurança pública, os direitos sociais 

e individuais, o bem-estar, a liberdade, a igualdade e a justiça, o 

desenvolvimento, foram consideradas como valores superiores da sociedade 

na Constituição Federal. Ainda, a segurança pública foi classificada como um 

dos direitos e garantias fundamentais e foi colocada como um direito social. 

A Segurança Pública teve um enorme avanço constitucional, pois foi 

introduzida como dever do Estado e responsabilidade de todos os cidadãos, 

de forma a garantir o bem estar das pessoas, do patrimônio e a preservação 

da ordem pública. 

Ainda, nota-se que grande parte dos incisos do artigo 5º da Constituição 

Federal tem uma conexão com as atividades dos membros da Segurança 

Pública, mais especificamente quanto às ações policiais ou ações do sistema 

criminal, possibilitando assim diversos direitos e garantias fundamentais. 

Assim, para se garantir que haja investimentos de qualidade na 

segurança pública, deve-se garantir uma economia estável, pois “quanto mais 

débil a ordem econômica de um País constitucional, mais vulnerável e frágil 

nele a proteção efetiva dos direitos” (BONAVIDES, 2006, p.644). 



Com base nisso, deduz-se que a aplicação de recursos para a Segurança 

Pública se torna quesito importantíssimo para que a administração pública 

possa assegurar de maneira adequada os direitos e garantias fundamentais 

que Constituição expõe. José Eduardo Faria (2005, p.7) aduz que “a 

segurança dos cidadãos é o sentido da existência do Estado”. 

O Poder Público precisa neutralizar exposições de opressão e 

possibilitar a inserção social por meio dos direitos fundamentais. Theodomiro 

Dias Neto (2005, p. 73), aduz que 

A superação das amarras da cultura penal estimula a 

criatividade política para o surgimento de uma ‘nova 

cultura de defesa contra a criminalidade’, capaz de inserir 

as políticas criminais em contexto mais amplo de 

intervenções preventivas e reativas voltadas à proteção 

global dos direitos fundamentais. 

 

Ou seja, uma política de implementação e proteção de direitos sociais, 

direcionando a discussão da segurança pública para além do processo 

criminal, promovendo novas possibilidades de gestão dos problemas que se 

referem ao crime e a insegurança. Portanto, a ideia de um Direito Penal 

mínimo amplia as condições de eficácia na condução dos conflitos sociais. 

Outrossim, atualmente as políticas voltadas para a Segurança Pública 

não têm sido eficazes em garantir segurança, visto que têm sido feito uma 

análise descontextualizada dos conflitos sociais, o que tem ocasionado um 

vício, reforçando a ineficiência na busca apenas uma resposta jurídica aos 

crimes cometidos, como se não houvessem outros meios para se combater os 

problemas sociais. 

Desse modo, Theodomiro Dias Neto (2005, p. 108) aduz que 

o trânsito, a poluição, o desrespeito, a solidão, a falta de 

solidariedade, o preconceito, o desemprego, a mídia, a 

pobreza, a degradação urbana, a ineficácia governamental 

são fontes cotidianas de insegurança difusa, que 

encontram na criminalidade denominador comum que 

atua como simplificador da realidade. 

 

Uma política de proteção na qual atuam, preventiva e repressivamente, 

diversos membros da população, sendo uma das melhores ideias contra a 



tendência autoritária do Direito Penal e, assim, os obstáculos que isolam a 

polícia são aos poucos superadas, passando a ter competência e recursos 

para o exercício de suas funções e a ter opinião sobre a implementação de 

políticas públicas. 

Como exemplo de estratégias para reduzir os riscos de desvios delitivos, 

deve-se inserir medidas voltadas a diminuição da exclusão social e ao 

fortalecimento dos ambientes de socialização das famílias, escolas e 

comunidade, bem como a criação de campanhas educativas sobre as 

violências em várias áreas como trânsito, alcoolismo, entre outros. Ainda, 

deve haver intervenções voltadas aos cidadãos com maior risco de 

envolvimento em crimes, como por exemplo, os adolescentes. E por último, 

pode-se tentar diminuir a reincidência em crimes, fortalecendo a assistência 

aos egressos, tratamentos psicológicos, entre outros. 

Desse modo, a violência em massa, a sensação de insegurança social, 

o aumento dos indicadores de crimes e as rebeliões nos estabelecimentos 

prisionais, constituem estímulos para que o Poder Público se manifeste sobre 

a necessidade de reaparelhamento dos órgãos do sistema de segurança. 

Pois as demandas que dizem respeito a Segurança são um dos 

principais problemas que precisam ser combatidos pelo Estado. A população 

está se sentindo amedrontada e já não possui mais a sensação de segurança 

necessária ao desenvolvimento próprio e ao progresso. 

Portanto, toda a atividade criada pelo Estado deve focar no maior 

objetivo, que é o de proporcionar o bem-estar da população, inclusive da 

Segurança Pública. 

Nesse sentido, deve-se realizar uma política pública voltada para o 

futuro, no qual as referências devem ser alteradas para tentar entender as 

verdadeiras dimensões das políticas de Segurança, que não é o mesmo que 

somente uma política voltada para os policiais, mas sim, uma política voltada 

para o meio criminal, que envolva as garantias constitucionais, como a 

promoção e proteção dos direitos humanos. 



O Poder Público ao tratar sobre a Segurança Pública somente na parte 

policial, no sentido de que a criminalidade é decorrência da ineficácia policial, 

foge do debate sobre o tema numa visão mais complexa, especificamente no 

que diz respeito a participação de todos os segmentos sociais e da perspectiva 

da identificação de todas as causas que conduzem ao seu agravamento. 

Portanto, as causas do aumento dos crimes são principalmente sociais, 

o que torna necessário imprescindível que a população e os governantes se 

sensibilizem contra a pobreza, a falta de educação de qualidade, de saúde, de 

moradia, ou seja, contra a falta de infraestrutura que gera condições 

favoráveis para que o indivíduo se envolva em crimes. Algumas alternativas 

para a efetivação do sistema de Segurança Pública seria o comprometimento 

da sociedade na prevenção aos delitos, o esforço dos Municípios para 

promover efetivamente os serviços sociais, bem como a ajuda desses em 

campanhas contra a criminalidade e na recuperação de infratores. 

Assim, uma política da sociedade de controle da violência é algo a ser 

implementado no Brasil e, portanto, cabe ao Estado consolidar as forças da 

sociedade contra a violência por meio do estabelecimento de programas 

educativos nas comunidades de prevenção aos crimes, bem como 

disponibilizar estudos nesse sentido, de modo a promover a solidariedade e a 

cooperação, substituindo o individualismo e a indiferença de modo que o 

medo seja substituído pela coragem. 

Ainda, a criação de um programa de prevenção, através de políticas 

públicas, pode identificar áreas de prevenção e definir lugares que merecerem 

maior atenção, apontando-se como áreas prioritárias os adolescentes, o crime 

organizado, a corrupção, as drogas, a escola, a família e o sistema prisional. 

No campo do sistema prisional, a crise se dá pela superlotação dos 

estabelecimentos prisionais e pela incapacidade de ressocialização do 

apenado. Portanto, o fato é que vigiar e punir não responde ao desafio que se 

estabelece, pois deve-se buscar desenvolver programas conjuntos que façam 

com que diminua o número de pessoas a escolher a criminalidade como estilo 

de vida e de resolução de conflitos. 



Assim, no curto prazo se destaca a necessidade do aumento do número 

de empregos, bem como a valorização dos direitos humanos, mais policiais no 

policiamento ostensivo e melhor distribuição de efetivos entre as capitais e os 

municípios. E, para longo prazo, sugere-se a reforma do sistema prisional, 

com a construção de novos presídios de segurança, com a desativação dos 

irrecuperáveis que estão ativos, adotando-se técnicas de ressocialização 

efetivas, que preparem os presos para a reinserção na sociedade. 

 

3 CONCLUSÃO 

Com base no exposto no presente trabalho, conclui-se que é obrigação 

do Ente Público criar e proporcionar políticas voltadas para a área da 

Segurança Pública. Para isso, deve-se considerar os aspectos sociais e 

econômicos em que a sociedade está inserida. 

Desse modo, relatou-se a insegurança da população, em razão da 

grande violência vivenciada. Ainda, discorreu-se sobre a forma de atuação das 

policias, bem como não basta somente a atuação repressiva dos policiais, mas 

políticas voltadas para a prevenção da violência. 

Nesse sentido, deve-se estabelecer aos órgãos de Segurança Pública 

uma orientação ao controle dos crimes, para um modelo de prevenção 

orientado para a solução. Uma política integrada de proteção na qual operam, 

preventiva e repressivamente, diversos servidores e população, é a melhor 

alternativa contra a tendência do Direito Penal e assim, os obstáculos que 

normalmente isolam a polícia são superados, passando a dispor de 

competências e recursos para o exercício de suas funções. 

Em relação a evolução social e política do Brasil, verificou-se uma 

sociedade moderna, contudo, com muita pobreza e criminalidade em certas 

localidades. Assim, fica claro que a sociedade brasileira vive com grandes 

problemas sociais e que a violência abrange todo o Brasil, fazendo com que a 

insegurança seja fator de reprovação. 

Portanto, os Entes Públicos devem, para tornar eficazes os diretos 

sociais, estabelecer garantias jurídicas e econômicas, para assim, afirmar que 



a disponibilização de recursos para a Segurança Pública se torna requisito 

essencial para que o Estado possa se organizar de maneira minimamente 

adequada para assegurar os direitos e garantias fundamentais que 

Constituição Federal aduz. 

Desse modo, a segurança da população é a razão do Estado existir e 

nesse sentido, diante da elevação do número de delitos que tem se verificado 

no Brasil, aponta-se para uma verdadeira desordem das ações tomadas pelos 

Entes Públicos, sendo que na sociedade atual a segurança se reflete em todos 

os setores, como por exemplo, nas áreas política, social e econômica Sendo 

assim, o Estado é o principal responsável pela criação de uma política de 

Segurança Pública, séria e eficaz, a qual deve envolver um conjunto complexo 

de ações governamentais que ultrapassa em muito as melhores ações ao 

alcance apenas das instituições policiais. 
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