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ARTIGOS SOBRE CAMINHOS PARA UMA 
SEGURANÇA PÚBLICA DEMOCRÁTICA

APRESENTAÇÃO

Em 15 de dezembro de 2021, no lançamento do Núcleo de Segurança Pública na Democracia 
do IREE, realizamos o Webinar com o tema: “Caminhos para uma Segurança Pública 
Democrática” com os convidados: o ex-Ministro da Justiça e Presidente de Honra deste 
Núcleo, Tarso Genro, o Coronel da Reserva da PM de Alagoas Luciano Antonio Silva e a 
Delegada de Polícia da Polícia Civil do estado do Paraná Maria Nysa.

Os principais pontos das exposições foram transformados em três artigos que publicamos 
neste espaço institucional do Núcleo de Segurança Pública na Democracia do IREE. 

Estes artigos iniciam uma série que publicaremos como contribuição para o debate plural e 
democrático sobre este tema tão importante do Estado brasileiro. 

Boa leitura!

Benedito Mariano 
Coordenador do Núcleo de Segurança Pública na Democracia do IREE.
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CAMINHOS PARA UMA SEGURANÇA 
PÚBLICA DEMOCRÁTICA

Não haverá caminhos para uma sociedade livre e justa, se a segurança pública não estiver 
no centro político da recuperação das utopias

Por Tarso Genro*

Governar um país destruído nas suas dimensões morais, econômicas e institucionais, 
que foi entregue por eleições livres dentro do sistema democrático liberal, a um grupo de 
delinquentes e sociopatas perversos - apoiados pelas “classes ricas” - é duríssimo. Reviver 
um país que esteve em vias de eliminar a fome e a pobreza endêmicas, que assumiu um 
protagonismo internacional e foi trazido à lama  pela demência do seu próprio Governo, é 
uma tarefa ciclópica: as urgências comuns aos países de grandes desigualdades e com 
renda concentrada tornar-se-ão ainda mais intensas. As demandas mais urgentes e as 
chantagens das bancadas menos republicanas, mais rasteiras e radicalizadas, passarão 
a se expressar mais, em cena aberta, com as velhas características do patrimonialismo 
nacional, cujas raízes repousam no nosso escravismo colonial.

Os tempos, as angústias, as depressões, as necessidades das pessoas singulares e dos 
grupos sociais mais vulneráveis, tornarão mais intensos e curtos os tempos de resposta. 
A confiança política depositada com o voto vai se esvair rapidamente e a insegurança, 
que já deixou de ser um fator marginal da vida comum (para se tornar padrão de uma 
sociedade que não tem “consciência de orientação”) ficará mais desordenada, pois as 
pessoas de novo não saberão de onde vem o próximo golpe: de uma catástrofe sanitária 
ou de um desequilíbrio climático, de uma onda de desemprego ou de um trânsito cada 
vez mais desordenado nas grandes metrópoles; de uma redução de direitos na ordem 
pública ou de uma violência singular - originária de criminosos que dominam vastas 
zonas periféricas - ou ainda, de um golpe na poupança, proveniente do mercado 
financeiro?

Penso que a “insegurança pública” se tornou a questão mais central da política, a partir da 
ruptura do equilíbrio socialdemocrata no mundo, no qual a solidez das ditaduras nos 70 
- com sociedades mais desiguais e menos consensuais - se combinaram com as crises 
financeiras mundiais, enfraquecendo os Estados perante a força do dinheiro, circulando 
sem lastro e sem rumo previsível. A insegurança pública interna, generalizada, passou a 
ser  um momento cada vez mais recorrente no planeta, já que os consensos, oriundos do 
pacto do pós-guerra, começaram a fraquejar: a socialdemocracia sem fundos (e já sem os 
excedentes coloniais) deixava de ser promessa e o sistema soviético adernava. Os bancos 
centrais, para reformar o sistema “pelo alto”, passaram a ditar as políticas públicas globais 
de “austericídio” e a insegurança, em todas as dimensões, se esvaiu no ralo terceirizado 
da ordem global em crise. 
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As questões concretas de “segurança pública” - os crimes do direito penal clássico da 
modernidade - neste ambiente tornam-se, não só integrantes de um “modo do vida” sem 
orientação, mas também receberam impulsos extras para fundir - pela circulação sorrateira 
do dinheiro bilionário do mercado das drogas - o crime organizado como Estado, instituindo 
uma vida paralela de privilégios absorvidos com naturalidade pelas classes ricas. Os crimes 
comuns, todavia, se tornam cada vez mais violentos e com mais “glamour” e os marginais 
passaram a exibir os seus heróis de barro, em ambientes políticos “livres “ de qualquer 
repressão, com as suas mensagens de poder cada vez mais refinadas. O modo de vida 
inseguro criou, então, as suas próprias leis de resistência e, dentro delas - como “leis” não 
escritas - a possibilidade de responder à insegurança generalizada com a criminalização 
das instâncias da política e a perversão do direito.

O extremismo de direita, apoiado em parte nas classes dominantes locais, foi a “rede” 
orgânica, dos grupos políticos de “vanguarda”, que mais aproveitou para crescer e dar 
respostas, através da defesa da política do justiçamento direto, de um lado e, de outro, 
do “armamentismo” - particularmente aproveitável pelas classes médias  (porque a 
marginalidade perigosa está armada há muito tempo, ilegalmente) - para a defesa imediata 
dos pequenos patrimônios, das residências e para uma circulação protegida nos lugares 
mais despoliciados das regiões metropolitanas. Entendo que a política de segurança pública 
de um Governo progressista, que não compreender este fenômeno, partindo para uma 
política de segurança pública dentro dos moldes tradicionais, que não pense em medidas 
imediatas que permitam ao Estado Social recuperar o diálogo com as corporações militares 
e policiais do país vai enxugar gelo, ou será absorvida e “modelada” pelo sistema, cuja 
teleologia é a segurança “sem direitos humanos”. Segundo esta visão protofascista a fala 
dos “direitos humanos” é apenas a fala dos direitos humanos dos criminosos. 

Este diálogo custará caro, é preciso dizer, mas pequenas meias medidas de um novo 
Governo progressista não adiantarão absolutamente nada, porque dado o avanço da 
criminalidade miliciana, do tráfico de drogas, de crimes inclusive políticos - impunes -, do 
aumento da miséria e da degeneração da “face humana” do Estado de Direito (patrocinada 
pelo próprio Presidente) já criaram uma base social que apoia as políticas atuais de chacina 
dos pobres e, igualmente, já gerou “motivações” defensivas de apoio à situação atual - 
dentro das corporações - igualmente assediadas diuturnamente pela violência criminosa. 
Falo aqui, não de uma plano estratégico de reformas, sobre o qual já existem acordos 
maduros, dentro e fora do partidos democráticos e da inteligência acadêmica, mas da 
gestão e da imediata aplicação de “primeiras medidas” de Governo, avenida por dentro 
da qual deverão trafegar as reformas estratégicas da segurança pública, que tem nexos 
com a reforma democrática do Estado, sua modernização técnica e tecnológica e suas 
engenharias políticas de participação cidadã. 

Falo numa avenida povoada de decisões federativas, tais como um megaplano de formação 
aos policiais regado a estímulos financeiros (bolsa formação); um vasto plano de saúde 
mental para os policiais e suas famílias; um plano integrado pelos entes da Federação, 
para a semeadura de unidades de policiamento de proximidade; de cursos de formação  
profissional - remunerados minimamente - para os jovens policiais estudarem; em planos 
habitacionais destinados a policiais de baixa renda e um “seguro família” elevado, destinado 
às famílias de policiais assassinados em serviço; falo em obrigatoriedade de aprimoramento 
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institucional e tecnológico das Corregedorias; falo em complementação - pela União - de 
recursos destinados às Guardas municipais, para a sua integração plena nas políticas de 
segurança e a sua integração nas políticas sociais, no âmbito dos municípios.

Estas, são algumas - entre outras questões - que não dependem de demoradas e “custosas” 
(ultra necessárias) reformas constitucionais ou legais, cujos efeitos positivos na vida das 
pessoas são sempre de  médio e longo prazo. Precisamos, não de “reviver” o Pronasci 
- cuja formulação foi adequada ao momento de ascenso democrático que vivemos no 
segundo governo do Presidente Lula - mas de recuperar o seu “espírito essencial”, de 
transversalidade institucional e federativa, considerando que a distopia venceu. E que não 
haverá caminhos para uma sociedade livre e justa, se a segurança pública não estiver 
no centro político da recuperação das utopias. O tempo será curto, mas tais políticas 
poderão ser um aval de estabilidade para uma nova fase do contrato social do Estado 
Social brasileiro, ora em destruição pelos delírios extremistas, que poderão também serem  
legitimados pela impotência das esquerdas

*Tarso Genro é Presidente de Honra do Núcleo de Segurança Pública na Democracia do 
IREE, advogado, ensaísta. Autor de livros de “Teoria Politica e Teoria do Direito.  Doutor 
Honoris Causa da Universidade Federal de Pelotas. Foi governador do Estado do Rio 
Grande do Sul e Ministro da Justiça, da Educação e das Relações Institucionais.
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CAMINHOS PARA UMA SEGURANÇA 
PÚBLICA DEMOCRÁTICA

A análise da democratização das polícias passa pela acentuação da aplicação de Direitos 
Humanos em cada atividade das forças de Segurança Pública.

Por Maria Nysa*

A busca pela harmonização do exercício democrático do Estado Democrático de Direito e a 
atuação das forças de Segurança Pública são imposições para a efetivação de um projeto 
civilizatório e de nação.

Esse paradigma principiológico já vem sendo debatido em sede do Movimento Policiais 
Antifascismo1. A ênfase de Direitos Humanos nos trabalhos policiais deve ser considerada um 
veículo da democratização das polícias: a análise da democratização das polícias passa pela 
acentuação da aplicação de Direitos Humanos em cada atividade das forças de Segurança Pública. 

Durante o período de atuação do Conselho Permanente de Direitos Humanos – entre os 
anos de 2018 e 2021 – tive a oportunidade de tomar conhecimento da violência que policiais 
sofrem em seus ambientes de trabalho repercutindo em problemas de ordem mental e 
emocional, além das denúncias de abuso e violência policial em desfavor de cidadãos.

Como devemos ou podemos ver o tema Direitos Humanos, então? Proponho ser visto em 
duas faces, para dentro e para fora das instituições policiais: 

a) Para dentro seria a vivência de Direitos Humanos do servidor policial. Há uma visão 
parcial de que policiais são refratários à discussão de Direitos Humanos. Em que pese haver 
uma certa impermeabilidade no meio sobre o alcance de Direitos Humanos, e quem seriam os 
beneficiários, é importante, a quem está fora das instituições, analisar o que vive um policial na 
sua realidade. Destaca-se que o processo de militarização das forças policiais (não falo apenas da 
existência da Polícia Militar) muitas vezes implica na insensibilização do servidor policial que não 
terá condições de vivenciar para si o que são Direitos Humanos pois o método de insensibilização 
alcança a violência que o servidor policial vê e a que ele próprio sofre. O servidor das forças 
policiais precisa suportar condições de trabalho desfavoráveis, como se fosse um super-herói, 
suportar humilhações, afronta à dignidade pessoal ou de seus pares e, em paralelo, convive com 
debates sociais mal direcionados nos quais o servidor policial é levado a acreditar que a discussão 
de Direitos Humanos beneficia a quem comete crime, que são as pessoas que o policial precisa 
prender ou combater. A mentalidade policial acaba sendo formatada para trabalhar o Direito Penal 
do inimigo, afastando-se da máxima “servir e proteger”. A discussão sobre Direitos Humanos 
acaba se tornando mais difícil face a essa combinação de fatores.

1.  Movimento Policiais Antifascismo é movimento político suprapartidário que envolve servidores da área de 
Segurança Pública no Brasil, já formados em forma de coletivos em vários Estados do Brasil. É baseado em 
carta de princípios que tratam sobre temas como desmilitarização, carreira única, ciclo completo, reformulação 
da guerra às drogas, fim do genocídio da população negra, pobre e periférica.



©2022 | IREE - NÚCLEO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA DEMOCRACIA

8

Ainda na face interna do debate, observa-se que militarização das policiais restringe o 
exercício dos Direitos laborais através da proibição de greve, por exemplo. Policiais 
Militares não podem fazer greve. Até recente período Policiais Civis podiam fazer greve 
mas fomos equiparados a Policiais Militares2, resultando em perda de negociação 
reivindicatória. A militarização joga os policiais para uma condição de subcidadania e 
esta condição redunda no mesmo: falta de Direitos Humanos laborais3 para a classe de 
trabalhadoras e trabalhadores das forças de Segurança Pública. E sem poder fazer greve, 
sem poder reivindicar direitos como as demais classes trabalhadoras, ainda se destaca 
o fato consequente de que policiais têm dificuldade de se reconhecerem como classe 
trabalhadora e acaba por gerar mais afastamento de policiais em relação à sociedade em 
sua dinâmica social com potencial revolucionário ou mesmo, num sentido mais modesto, 
potencial de reforma e aprimoramento de rotinas. Mais um fator que concorre para tornar 
“normal” ou “aceitável” a repressão policial sobre a outras classes trabalhadoras do serviço 
particular ou mesmo público.4

b) Para fora das instituições policiais os Direitos Humanos são o instrumento das 
garantias cidadãs. No entanto a falha de aplicação de Direitos Humanos “para dentro” 
prejudica o exercício da aplicação “para fora”. Ouvindo um triste relato de pai de vítima 
de violência policial, o perfil que o policial envolvido no assassinato do jovem apresentava 
em redes sociais afirmava que apenas policiais deveriam ser valorizados na sociedade e 
as demais pessoas seriam cidadãos de segunda classe. Ou seja, o policial estava numa 
condição de subcidadania, tornado uma pessoa insensível, subverteu a visão de respeito a 
seus pares na sociedade: é alheio ao conceito de Direitos Humanos.

O policial como servidor público tem a obrigação de respeitar a todas as pessoas da 
sociedade e este é o ponto crucial do problema: Se não existe o exercício dos Direitos 
Humanos para o policial, não há vivência assimilada de Direitos Humanos para e nos 
servidores da Segurança Pública. Além de um comportamento polido apreender o 
exercício e princípios de Direitos Humanos se torna um desafio na rotina de policiamento, 
dependendo exclusivamente da boa vontade pessoal de cada servidor quando deveria ser 
responsabilidade do Estado criar a ambiência e contexto garantistas.

2. STF. Plenário. ARE 654432/GO, Rel. Orig. Min. Edson Fachin, red. P/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado 
em 5/4/2017 (repercussão geral) (Info 860).
3.  Artigo 23
1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e 
à proteção contra o desemprego. 
2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. 
3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como 
à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros 
meios de proteção social. 
4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção de seus interesses.

Artigo 24
Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remune-
radas periódicas.

Artigo 25
1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclu-
sive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança 
em caso de desemprego, doença invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em 
circunstâncias fora de seu controle.
4.  Massacre de professores no dia 29 de abril de 2015, Centro Cívico, Curitiba, Paraná: https://www.brasildefa-
topr.com.br/2021/04/29/29-de-abril-de-2015-massacre-contra-professores-no-parana-e-relembrado-com-protesto

https://www.brasildefatopr.com.br/2021/04/29/29-de-abril-de-2015-massacre-contra-professores-no-parana-e-relembrado-com-protesto
https://www.brasildefatopr.com.br/2021/04/29/29-de-abril-de-2015-massacre-contra-professores-no-parana-e-relembrado-com-protesto
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Aliados a todos esses problemas padecemos com primitivas rotinas investigativas e uma 
completa ineficiência do modelo de Segurança Pública brasileira, apesar da existência dos 
princípios previstos nos artigos 4°, II (prevalência dos Direitos Humanos) e 37, “caput” 
(legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) ambos da Constituição 
Federal de 1988. Frisamos que o lema servir e proteger está diretamente implicado com a 
incidência de Direitos Humanos.

A noção de relações de cidadania associadas a uma investigação criminal e relacionadas 
à Segurança Pública demandam uma boa investigação e a eficiência do resultado dos 
procedimentos formais de investigação, inquérito policial no caso brasileiro. No entanto 
sem o aprimoramento da investigação e sem a sensibilização do servidor policial em 
Direitos Humanos, “servir e proteger” será intangível. Destaque-se que o nosso sistema 
jurídico processual como atualmente é praticado ideologicamente não permite a excelência 
do atendimento policial, nem tão pouco a sensibilização do servidor policial.

Grave também que, dado ao tema Segurança Pública se tornar atraente para discussões, 
temos um disparate entre policiamento ostensivo e a polícia investigativa e científica. As 
polícias de carácter investigativo estão sobrecarregadas. Ainda que haja aprimoramento 
tecnológico com filmagens, rastreamento de celulares, monitoramentos, análises de 
material genético, arquivos etc., nenhum desses aparatos funciona bem desprovido de 
recursos humanos e, principalmente, sem os servidores capacitados para manejar todas 
essas funcionalidade.

Em suma: há uma problematização que parte de dentro das polícias ao mesmo tempo em 
que parece não haver perspectiva para a solução, debate ou autocrítica no interior das 
polícias. Retomando, portanto, o ideário do movimento de policiais antifascismo, a proposta 
é abrir um debate que não seja apenas de policiais para policiais, mas que haja uma 
pluralidade de debatedores e de interfaces uma vez que Segurança Pública se relaciona 
com diversos outros temas. Já não é mais aceitável discutir Segurança Pública como um 
fim em si. É devida a análise da Segurança Pública com imbricação desta sobre incontáveis 
áreas de trabalho, tomando-se como recorte exemplificativo: Segurança Pública em 
contato e repercussão com: Sociologia, Direitos Sociais, Psicologia, Feminismo, Direitos 
Identitários ou Direito Ambiental.

Mais dois aspectos de suma importância para a democratização da Segurança Pública: 
enfrentar o uso político das forças de segurança a partir da crítica do discurso demagógico 
e o uso extremo das forças de segurança para a repressão de pessoas contrárias a 
determinados agentes de Poder. Lembrando que a violência repressiva não acontece apenas 
em ações de truculência mas também institucionalmente, em reforço do “lawfare”, tendo 
como exemplo recente a perseguição política sofrida pelo ex-Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. Passa-se por fases de investigação calculadamente atropelada e desenvolvida em 
compósito com Ministério Público e Poder Judiciário para um objetivo específico de afrontar 
direitos e garantias.

A constatação do uso distorcido das atividades investigativas como o acima relembrado 
impressiona por destacar o quanto os princípios constitucionais e processuais são 
deturpados e desrespeitados. Como se chegou a esse ponto? E ainda, que a partir desses 
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desrespeitos toda a ilegalidade se torna possível, “aceitável”, conforme o interesse de 
quem detenha o poder de mando. Devemos repensar em como fazer os princípios serem 
respeitados, estudar formas de limitar a discricionariedade dos agentes policiais, membros 
do Ministério Público, Poder Judiciário e também dos agentes políticos. A discricionariedade, 
prevista em lei, não pode se transformar em arbitrariedade. Nota-se, infelizmente, que os 
limites legais da discricionariedade estão ampliados em função dos contínuos desrespeitos 
ao texto de lei, aos princípios constitucionais.

O repensar as forças de Segurança Pública deve ser profundo e amplo pois não se 
enfrentam desrespeitos aos Direitos Humanos sem crítica absoluta. Lembramos que a 
crítica transcende a atuação policial a qual tem, pari passu, o controle externo da atividade 
policial, realizado pelo Ministério Público, ou ao menos é previsto que ocorra a despeito de, 
em muitos casos, ser falha ou promíscua.

Para debate, propomos mecanismos para ações de democratização das forças de Segurança 
Pública “para dentro” tais como: valorização do policial em sua atividade e exercício laboral 
e como indivíduo que é face do Estado; combate ao racismo, machismo e misoginia que 
permeiam o ambiente das foças policiais, ainda ambientes mais masculinos que femininos; 
combate ao lawfare e aparelhamento das polícias para esse fim; distanciamento da atuação 
das corregedorias em relação às instituições policiais pois atualmente quem processa e 
julga ainda está em função policial, podendo retornar às atividades de polícia judiciária o 
que pode afetar a idoneidade do resultado dos procedimentos.

Devemos ainda repensar as forças de Segurança e que essa reformulação se trata de 
proposta de aprimoramento. Não existe ainda sociedade que considere estruturar respeito 
aos Direitos Humanos e garantia de direitos sem a presença de Forças de Segurança.

Finalmente a proposta que sugere a democratização “para fora”: levar ao conhecimento das 
juventudes periféricas o que é a polícia nos termos de atuação do Estado e como esta deve 
agir na diversidade de atendimentos; criar condições de inserção de jovens periféricos, 
pretas e pretos, dos povos originários e demais categorias mais reprimidas, nas forças de 
Segurança Pública e em condições de se desenvolverem nas funções até ascenderem a 
postos de comando, proposta esta no contexto de carreira única. A valorização do servidor 
policial passa pela carreira única e a democratização das polícias, com espelhamento da 
sociedade dentro do exercício democrático, incidência absoluta dos Direitos Humanos e 
princípios constitucionais é o caminho para a evolução civilizatória da sociedade brasileira.

* Maria Nysa é Delegada de Polícia da Policia Civil do Estado do Paraná. Especialista em 
Direito Constitucional com ênfase em Direitos Humanos.



©2022 | IREE - NÚCLEO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA DEMOCRACIA

11

CAMINHOS PARA UMA SEGURANÇA 
PÚBLICA DEMOCRÁTICA

A sociedade brasileira clama por caminhos para uma segurança pública   democrática, 
comunitária, de aproximação, de solução de conflitos e participativa.

Por Luciano Antonio da Silva*

Caminho, segundo os dicionaristas brasileiros, é uma faixa de terreno por onde se transita, 
via de comunicação, estrada, vereda, senda, trilha.

A Segurança Pública é conceituada no Manual Básico de Policiamento Ostensivo (MBPO), 
documento fundamental na formação de qualquer Policial no Brasil, como a garantia 
que o Estado – União, Unidades Federativas e Municípios – proporciona à Nação, a fim 
de assegurar a Ordem Pública, contra violações de toda espécie, que não contenham 
conotação ideológica.

Democracia é um tipo de regime de governo em que o povo exerce a soberania, sociedade 
livre em que prepondera a influencia da maioria.

Nesta mesma senda, Nação é um território ou conjunto de habitantes de um País, pessoas 
ligadas por território, origem, língua, interesses, sentimentos, tradições e aspirações 
comuns.

Ordem Pública, no entanto e ainda no mesmo Manual Básico de Policiamento Ostensivo 
(MBPO), é o conjunto de regras formais, coativas, que emanam do ordenamento jurídico 
da Nação, tendo como escopo regular as relações sociais em todos os níveis e estabelecer 
um clima de convivência harmoniosa e pacífica. Constituindo, assim, uma situação ou 
condição que conduz ao bem comum.

A Constituição Federal Democrática de 1988 descortinou para a Segurança Pública no 
Brasil um novo conceito, um novo caminho e novos paradigmas, tendo como base o espírito 
democrático inserto na nossa Carta Maior.

O preâmbulo da Constituição Federal de 1988 já cita o termo SEGURANÇA, como pode ser 
verificado ao dizer que: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, A SEGURANÇA (grifo nosso), o bem-estar, 
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 
ordem interna e internacional, com a solução pacífica de suas controvérsias”.

Percorrendo, ainda, a vereda democrática da nossa juvenil Constituição, na parte 
dedicada aos Direitos e Garantias Fundamentais, no Capítulo destinado aos Direitos e 
Deveres Individuais e Coletivos e perscrutando o caput do Artigo 5º, os Constituintes 
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Originários, sabiamente, lá incrustaram: “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 (gn) e 
à propriedade...”.

Na mesma faixa constitucional, no Capítulo dos Direitos Sociais, em seu Artigo 6º, a nossa 
democrática Constituição Federal, assim reza: “São Direitos Sociais a educação, a saúde, 
o trabalho, a moradia, o lazer, a SEGURANÇA(gn), a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

Pelos caminhos democráticos de outrora, os Constituintes Originários de 1988 dedicaram 
um Capítulo para a Segurança Pública, que é tratada no Artigo 144, da CF88.

O Artigo 144 discorre que: “A SEGURANÇA PÚBLICA (grifo nosso), 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 – Policias Penais Federal, Estadual 
e Distrital.

A Guarda Municipal entra no mesmo Artigo, o 144, da CF88, em seu parágrafo 8º, 
regulamentada pela Lei Federal 13.022, de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das 
Guardas Municipais.

Na trilha aberta, volto ao Manual Básico de Policiamento Ostensivo (MBPO), para conceituar 
a preservação da ordem pública como sendo, segundo o citado livro técnico, o exercício 
dinâmico do poder de polícia, no campo da segurança pública, manifestado por atuações 
predominantemente ostensivas, visando a prevenir e/ou coibir eventos que alterem a 
ordem pública – os delitos – e a dissuadir ou reprimir os eventos que violem essa ordem 
para garantir a sua normalidade.

Seguindo a rota constitucional e democrática da CF88, o Artigo 144, nos seus parágrafos 
posteriores, define as destinações de cada órgão policial no Brasil, bem como que a lei 
disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança 
pública brasileira.

Outro aspecto, que quero frisar, está inserido no parágrafo 6º, do Artigo 144, onde afirma 
que: “As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva 
do exército (gn), subordinam-se, juntamente com as policias civis, aos Governadores dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.”, que militariza as Polícias Militares e os 
Corpos de Bombeiros Militares, no Brasil.

Ano de 2021, 33 anos depois de promulgada a Constituição Cidadã de 1988, os números 
da segurança pública no Brasil são números de guerra, segundo o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública (FBSP), em seu Anuário de 2021, que mostra que mesmo com a 
pandemia do coronavírus, que atingiu e atinge o País, conforme se vislumbra abaixo, os 
dados são altos e exigem reflexão e decisão de todos, nos diversos níveis, para democratizar 
a segurança pública, como se pode aferir adiante.
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As vítimas de homicídios, no Brasil, em 2020, foram 50.033 pessoas, sendo que 78% 
das mortes violentas intencionais (MVI) foram com armas de fogo, o que levou a Taxa de 
Homicídios, no País, para 23,6 para cada 100 mil/habitantes. As vítimas são 76,2% negras, 
54,3% jovens e 91,3% do sexo masculino e trazem uma fotografia nacional, que se reflete 
para todos os Estados da Federação.

Já no que concerne a letalidade policial, no mesmo período avaliado, os números são 
altos como quase todos os outros dados. 6.416 pessoas foram mortas pelas polícias em 
intervenções policiais, destas 78,5% são negras, 76,2% estão entre 12 e 29 anos e 98,4% 
do sexo masculino, índices percentuais semelhantes ao nacional.

Nesta senda aberta pelos dados estatísticos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 
os números da vitimização policial chamam atenção do leitor ou leitora, como se pode 
observar: Policiais assassinados – 194, sendo 62,7% da raça negra, 58,9% com idade 
entre 30 a 49 anos e 98,4% do sexo masculino. 72% morreram do horário de folga. Outro 
dado relevante é o número expressivo de mortes por Covid – 472, bem maior que o número 
de mortes por assassinato.

Um atalho que não deu certo e, portanto, pouco democrático e que traz consequências 
nefastas para a segurança pública é o liberou geral na autorização e registros de armas. Em 
2020, houve um crescimento de 108,4% na autorização de importação de armas longas. 
Foram feitos 279.491 registros de armas de fogo ativos no SINARM (Polícia Federal), um 
aumento de 100,6%, desde 2017. Os registros de armas no CAC (atiradores e caçadores), 
junto ao SIGMA (Exército Brasileiro), um aumento de 29,6%. Foram adquiridas 186.071 
armas novas, em 2020, segundo o SINARM (PF), um aumento de 97,1%, em 2020.

Um dado que salta, também, aos olhos e que precisa ser melhor trabalhado pelas autoridades 
brasileiras é o número de desaparecidos que, em 2020, foi de 62.857 desaparecidos, ou 
172 pessoas, por dia, desaparecidas. Cifras astronômicas, ano a ano, que não vêm sendo 
tecnicamente averiguadas pelas autoridades brasileiras, nas diversas áreas, o que pode 
revelar crimes ocultos ou subnotificação de tipos penais.

A violência sexual choca, também, a quem trabalha com esses números pela quantidade e 
pelas vitimas, deste tipo de crime, como se depreende logo a seguir: 60.460 estupros, em 
2020. 73,7% das vítimas eram vulneráveis, ou seja, incapazes de consentir. 60,6% tinham 
até 13 anos. 86,9% eram do sexo feminino e em 85,2% dos casos, o autor era conhecido 
da vítima. São mais vítimas e números estratosféricos da nossa catastrófica política de 
segurança pública, no Brasil.

Nos crimes contra o patrimônio é observada uma redução, em 2020 confrontando com 2019, 
como por exemplo: roubo de veículos, uma redução de 26,9%. Roubo a estabelecimento 
comercial, uma redução de 27,1%. Roubo a residência, menos 16,6%. Roubo a transeunte, 
uma diminuição de 36,2%. E no roubo de carga, houve uma redução de 25,4%. 

Para que o trajeto para uma segurança pública democrática seja feito com mais objetividade 
e atingindo a todos de forma igual é importante que se valorize a carreira policial, e, neste 
ponto, o Anuário de 2021 do FBSP traz alguns dados interessantes, dentre eles, são 
destacados os seguintes: 686.773 policiais e bombeiros na atividade existem no Brasil e 
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a diferença salarial entre o maior e o menor salário chega a 15,9 vezes de diferença, um 
fosso que precisa ser vencido. 44% do efetivo ganham entre R$ 2.500 reais e R$ 5.600 
reais e 53% do efetivo ganham entre R$ 5.700 reais e R$ 27.000.

Portanto, e objetivando avançar por caminhos para uma segurança pública  democrática 
e diante do que foi exposto anteriormente, e frente a essa realidade de um modelo de 
segurança pública ultrapassado e falido, no Brasil, é de bom alvitre se debruçar, discutir 
com todos os atores envolvidos, bem como buscar experiências positivas dentro e fora 
do país, no assunto em comento, e também baseado na experiência profissional e na 
literatura da área, que as ações descritas adiante são necessárias para a transformação da 
segurança pública no Brasil em uma segurança publica democrática, no País, com todos 
os atos decorrentes e que sejam importantes e necessários, para tomada na consecução 
deste objetivo, quais sejam: Desmilitarização das Policiais Militares e Corpos de 
Bombeiros Militares, ciclo completo de polícia, carreira única e acesso único às 
carreiras policiais, fim do inquérito policial, fim da política  de segurança pública de 
guerra às drogas, valorização policial.

A sociedade brasileira clama por caminhos para uma segurança pública   democrática, 
comunitária, de aproximação, de solução de conflitos, participativa e que atenda os anseios 
da nossa população.

*Luciano Antonio da Silva é Coronel da Reserva da Polícia Militar de Alagoas (PMAL). Foi 
Comandante-Geral da PMAL entre 2011 e 2012. 
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