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QUEM SOMOS

A  Domina  Concursos,  especialista  há  8  anos  no  desenvolvimento  e
comercialização de apostilas digitais e impressas para Concurso Públicos, tem
como foco tornar  simples  e  eficaz a  forma de estudo.  Com visão de futuro,
agilidade e  dinamismo em inovações,  se  consolida  com reconhecimento  no
segmento de desenvolvimento de materiais  para concursos públicos.  É  uma
empresa  comprometida  com  o  bem-estar  do  cliente.  Atua  com  concursos
públicos  federais,  estaduais  e  municipais.  Em  nossa  trajetória,  já
comercializamos  milhares  de  apostilas,  sendo  digitais  e  impressas.  E  esse
número continua aumentando.

MISSÃO

Otimizar  a forma de estudo,  provendo apostilas de excelência,  baseados nas
informações  de  editais  dos  concursos  públicos,  para  incorporar  as  melhores
práticas,  com  soluções  inovadoras,  flexíveis  e  de  simples  utilização  e
entendimento.

VISÃO

Ser uma empresa de Classe Nacional em Desenvolvimento de Apostilas para
Concursos Públicos, com paixão e garra em tudo que fazemos.

VALORES

• Respeito ao talento humano
• Foco no cliente
• Integridade no relacionamento
• Equipe comprometida
• Evolução tecnológica permanente
• Ambiente diferenciado
• Responsabilidade social
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PROIBIDO CÓPIA

Não é permitida a revenda,  rateio,  cópia total  ou parcial  sem autorização da
Domina Concursos, seja ela cópia virtual ou impressa. Independente de manter
os créditos ou não, não importando o meio pelo qual seja disponibilizado: link
de download, Correios, etc…

Caso houver descumprimento, o autor do fato poderá ser indiciado conforme
art. 184 do CP, serão buscadas as informações do responsável em nosso banco
de dados e repassadas para as autoridades responsáveis.
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Conhecimentos específicos
“Camuflar um erro seu é 

anular a busca pelo 
conhecimento. Aprenda 

com eles e faça novamente 
de forma correta.”

Nara Nubia Alencar 
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Segurança Pública 

A segurança pública implica que os cidadãos de uma mesma região possam conviver em harmonia, 
onde cada um respeita os direitos individuais do outro. O Estado é o garante da segurança pública e 
o máximo responsável na hora de evitar as alterações da ordem social. 

Neste sentido, a segurança pública é um serviço que deve ser universal (tem de abranger todas as 
pessoas) para proteger a integridade física dos cidadãos e dos seus bens. Para isso, existem as 
forças de segurança (como a polícia), que trabalham em conjunto com o Poder Judicial. 

As forças da segurança pública devem prevenir potenciais delitos e reprimir os mesmos assim que 
estejam a decorrer. Também é função das forças de segurança perseguir os delinquentes e entrega-
los à Justiça, a quem compete estabelecer os castigos correspondentes de acordo com a lei. 

Regra geral, as grandes metrópoles sofrem problemas de segurança pública, as quais apresentam 
elevadas taxas de delitos. Em contrapartida, as pequenas localidades costumam oferecer melhores 
condições de segurança. 

De certa forma, isto prende-se com a população em massa, uma vez que os milhões de habitantes de 
uma grande cidade acabam por ficar no anonimato (as pessoas não se conhecem). Já, nas aldeias, é 
menos provável que uma pessoa cometa algum crime ou delito sem que ninguém fique a saber. 

A segurança pública também depende da eficácia da polícia, do funcionamento do Poder Judicial, 
das políticas estatais e das condições sociais. O debate relativamente à incidência da pobreza na 
insegurança é sempre polémico apesar de a maioria dos especialistas acreditar que haja uma relação 
entre a taxa de pobreza e a quantidade de delitos. 

Segurança Pública: O Que É Responsabilidade Do Município? 

Em pesquisa da CNI/Ibope de 2014, 31% dos entrevistados elencaram a segurança como a 
segunda área que deveria ser de maior prioridade do governo, ficando atrás apenas da saúde (48%). 
Nas eleições, muitos candidatos apostam em pautas da segurança pública para conquistar o voto do 
eleitor. Já vimos que não é incomum que candidatos façam promessas em áreas que não são 
competências dos cargos que disputam. Afinal, o que os candidatos das eleições municipais podem 
realmente fazer pela nossa segurança? Confira. 

Quem É Responsável Pela Segurança Pública? 

De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado 
brasileiro, direito e responsabilidade de todos. Ou seja, é uma responsabilidade compartilhada entre 
os governos federal, estadual e municipal. Ela é exercida para a proteção das pessoas e do 
patrimônio, bem como a preservação da ordem pública. Tais ações se dão através das diversas 
polícias, como a rodoviária federal, a polícia civil, a polícia militar e também o corpo de bombeiros. 

Sendo a segurança pública uma responsabilidade de todos, cada esfera do governo tem o 
compromisso de realizar investimentos para melhorar esta área. Veja o que cada uma dessas esferas 
pode fazer: 

Governo Federal 

O governo federal é responsável por executar o policiamento das fronteiras e combater o tráfico 
internacional e interestadual de drogas. É também a União quem realiza o patrulhamento das 
rodovias federais.  

Governos Estaduais 

Os governos estaduais e do Distrito Federal são responsáveis pelo policiamento ostensivo, aquele 
que produz na população uma percepção de segurança. Cabe aos estados a manutenção e 
organização das polícias Militar e Civil, assim como dos outros órgãos que investigam os crimes 
comuns. 
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Governos Municipais 

Por sua vez, o governo municipal pode desenvolver ações de prevenção à violência, por meio da 
instalação dos equipamentos públicos, como iluminação e câmeras. Além disso, também pode criar 
guardas municipais para a proteção de bens, serviços e instalações. Uma boa manutenção da cidade 
contribui para a inibição da criminalidade. Quando a administração municipal investe em iluminação e 
em uma boa pavimentação das ruas, por exemplo, tem-se uma diminuição na ocorrência de assaltos. 

É preciso lembrar que a segurança pública faz parte da organização administrativa. Por isso, a gestão 
em cada esfera política é responsabilidade dos chefes do executivo, ou seja, do Presidente, dos 
governadores e dos prefeitos. 

Mas Como O Município Pode Investir Em Segurança? 

Como explica Ludmila Ribeiro, antes de implementar ações para melhorar a segurança da cidade, o 
governo municipal deve compreender como funciona a dinâmica da criminalidade em seu município. 
Assim, cada município deve realizar um diagnóstico da situação em que se encontra a segurança 
pública. Afinal, para resolver um problema é preciso primeiro conhecê-lo. 

Logo que o diagnóstico for realizado e a gestão municipal tiver um bom conhecimento dos problemas 
de segurança da cidade, cabe a estes gestores a elaboração de um Plano Municipal de Segurança 
Pública, cujas ações podem ser executadas por uma Secretaria Municipal de Segurança Pública. 
Com a criação dessas instâncias, o município pode planejar, implementar, monitorar e avaliar 
projetos que tenham o objetivo de prevenir o crime e reduzir o sentimento de insegurança dos seus 
cidadãos. 

Além disso, o município pode criar uma Guarda Municipal, que tem como principal função proteger o 
patrimônio público da cidade. Mas desde a aprovação da lei nº 13.022/2014 às atribuições da Guarda 
Municipal passaram a ir muito além do que simplesmente proteger o patrimônio público. 

Em algumas cidades, a guarda municipal orienta o trânsito, faz patrulhamento em áreas comerciais e 
rondas nas escolas, além de reforçar o trabalho da polícia. A presença da Guarda Municipal tende a 
evitar a ocorrência de crimes, contribuindo para que os moradores se sintam mais seguros. 

Município Deve Atuar Na Prevenção 

Para combater a criminalidade, os governos podem fazer mais do que simplesmente investir em 
ações repressivas. Hoje, ela também pode ser contida através da prevenção e da cidadania. Para 
isso, a prefeitura pode desenvolver políticas de prevenção ao crime que tenham como público alvo, 
principalmente, as crianças e os adolescentes. Algumas destas ações podem ser: 

• programas de educação nas escolas, que trabalhem na elaboração de medidas que visem a 
redução das ações violentas; 

• a criação de programas de profissionalização e lazer, com o objetivo de ocupar os jovens no 
período extraclasse evitando, dessa forma, o seu envolvimento com atividades ilícitas; 

• programas direcionados aos menores infratores para diminuir a chance de eles cometerem um novo 
crime. 

Veja também: 6 coisas para cobrar do seu prefeito 

Sociedade Civil Também Deve Participar 

Outra forma de o município melhorar a segurança é envolvendo a sociedade civil na discussão dos 
problemas. Afinal, quem melhor para discutir a segurança pública do que quem é mais influenciado 
por ela? Para isso, o município pode seguir dois caminhos: 



ISIÇÃOREGarant                                                                        SEGURANÇA PÚBLICA 

 
3 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

1) Os Conselhos Comunitários de Segurança Pública (Consep’s) 

Estes conselhos são canais de comunicação entre a população e as agências responsáveis pela 
segurança pública no âmbito local. É através deles que a população pode discutir com as autoridades 
os problemas que mais causam insegurança no seu bairro ou cidade. 

No Consep, os gestores das organizações policiais devem ouvir as questões apresentadas, adotar as 
providências necessárias para a solução dentro da sua esfera de competência ou encaminhar a 
quem possa resolvê-las, além de apresentar os resultados das ações. 

A principal vantagem dos conselhos é conhecer os problemas de cada localidade pela ótica dos 
moradores. O diagnóstico dos problemas, com mais precisão e construído por moradores e gestores, 
permite um melhor desenvolvimento de ações voltadas para o controle da violência e da 
criminalidade. 

2) Fóruns Municipais de Segurança Pública 

Os Fóruns Municipais também atuam como um canal de comunicação entre a população e agências 
responsáveis pela segurança. Nele, são analisadas e discutidas estratégias de atuação em 
determinada região. O principal objetivo do fórum é a construção de uma política municipal preventiva 
na segurança pública. 

Nas discussões, são identificadas as demandas da população, métodos de ações preventivas e 
resultados pretendidos. Essa ação participativa legitima a tomada de decisão e orienta a adoção de 
medidas que realmente atendam ao interesse público. 

3) Os Gabinetes de Gestão Integrada (GGIM) 

São instâncias que viabilizam o desenvolvimento de ações de prevenção e repressão ao crime de 
forma integrada entre as polícias, o Judiciário, o Ministério Público, o sistema de cumprimento de 
penas privativas de liberdade e medidas sócio-educativas. 

Juntos, estes órgãos discutem a dinâmica da criminalidade, elaboram um plano de ação integrado, 
reformulam novas estratégias, entre outros. Previstos pela lei 11.707 de 2008, estes gabinetes são 
um instrumento para apoiar municípios na gestão do Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania (Pronasci). 

Em sua estrutura, os GGIMs contam com um Observatório de Segurança Pública que, em parceria 
com centros de ensino, elabora os melhores mecanismos para enfrentar os problemas de segurança 
pública da cidade; a central de videomonitoramento, que monitora os principais pontos da cidade e 
mapeia as zonas de violência; a central de teleatendimento, por onde a comunidade pode realizar 
denúncias anônimas através do disque-denúncia; e por último, um espaço multidisciplinar de 
prevenção, responsável pela criação de programas de prevenção e combate ao crime. 

Todas estas iniciativas podem ser criadas pelo seu município para melhorar a segurança da sua 
cidade. Descubra se a sua cidade já possui estas instâncias e lembre-se, você pode participar 
diretamente de algumas delas. Se a sua cidade ainda não criou estas iniciativas, cobre dos 
candidatos nesta eleição. Um bom prefeito se preocupa com a redução do crime, o aumento da 
sensação de segurança e, por consequência, a melhoria da qualidade de vida na localidade. 

Segurança Pública 

Atualmente, muito se tem falado de segurança pública e pouco se discutido quais são as causas de 
tanta insegurança sentida pela população. As pessoas acham que para se sentirem seguras contra 
perigos e danos, basta a implementação de políticas de controle rígido por parte do Estado. 

Há pouco debate sobre como se tem estabelecido os relacionamentos, se estas bases têm sido 
construídas em relações de confiança e respeito mútuo. Isso talvez fosse uma solução mais eficaz 
para o impasse da segurança nacional: 

• Investir numa educação voltada para a ética da paz entre as pessoas baseada na confiança e 
solidariedade social. 
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• Desenvolver uma prática de respeito ao outro e responsabilização por nossas ações. 

Por enquanto, toda a sociedade se ergue e relaciona-se mediante a responsabilização do poder 
público. 

O Que É Segurança Pública? 

É um conjunto de dispositivos e de medidas de precaução que asseguram a população de estar livre 
do perigo, de danos e riscos eventuais à vida e ao patrimônio. É também um conjunto de processos 
políticos e jurídicos destinados a garantir a ordem pública na convivência pacífica dos seres humanos 
na sociedade. Ela não se trata apenas com medidas repressivas e de vigilância, mas com um sistema 
integrado e otimizado envolvendo instrumento de coação, justiça, defesa dos direitos, saúde e social. 
O processo de segurança pública se inicia pela prevenção e finda na reparação do dano, no 
tratamento das causas e na re-inclusão na sociedade do autor do ilícito. 

Segurança Pública E Direitos Humanos 

A partir do processo de redemocratização do Brasil surgiram vários movimentos em defesa dos 
direitos humanos que fortaleceram e manifestaram a preocupação de resgatar a cidadania para todos 
os segmentos da população assim como protegê-los contra as arbitrariedades e violências cometidas 
por grupos da sociedade civil e pelo Estado. 

O movimento em defesa dos direitos humanos criou diversos instrumentos legais de defesa destes 
direitos. Essa fase teve como marco a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos Cruéis e 
Degradantes. 

O Programa Nacional de Direitos Humanos, o primeiro na América Latina, trouxe uma nova visão de 
direitos humanos, porque abordou não só direitos civis e políticos, mas também econômicos, sociais, 
culturais e coletivos, apesar de muitas vezes seu foco em relação aos direitos humanos ter ficado 
restrito apenas à polícia versus o preso. 

É essencial pensar que os direitos humanos fundamentais desenvolvem-se nas dimensões da 
liberdade, igualdade, solidariedade e democracia, uma vez que estes são elementos vitais para a sua 
efetividade. 

A Segurança Pública No Brasil 

Na última década, a questão da segurança pública passou a ser considerada problema fundamental e 
principal desafio ao estado de direito no Brasil. A segurança ganhou enorme visibilidade pública e 
jamais, em nossa história recente, esteve tão presente nos debates tanto de especialistas como do 
público em geral. 

Os problemas relacionados com o aumento das taxas de criminalidade, o aumento da sensação de 
insegurança, sobretudo nos grandes centros urbanos, a degradação do espaço público, as 
dificuldades relacionadas à reforma das instituições da administração da justiça criminal, a violência 
policial, a ineficiência preventiva de nossas instituições, a superpopulação nos presídios, rebeliões, 
fugas, degradação das condições de internação de jovens em conflito com a lei, corrupção, aumento 
dos custos operacionais do sistema, problema relacionados à eficiência da investigação criminal e 
das perícias policiais e morosidade judicial, entre tantos outros, representam desafios para o sucesso 
do processo de consolidação política da democracia no Brasil. 

A amplitude dos temas e problemas afetos à segurança pública alerta para a necessidade de 
qualificação do debate sobre segurança e para a incorporação de novos atores, cenários e 
paradigmas às políticas públicas. 

O problema da segurança, portanto, não pode mais estar apenas adstrito ao repertório tradicional do 
direito e das instituições da justiça, particularmente, da justiça criminal, presídios e polícia. 
Evidentemente, as soluções devem passar pelo fortalecimento da capacidade do Estado em gerir a 
violência, pela retomada da capacidade gerencial no âmbito das políticas públicas de segurança, mas 
também devem passar pelo alongamento dos pontos de contato das instituições públicas com a 
sociedade civil e com a produção acadêmica mais relevante à área. 
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Em síntese, os novos gestores da segurança pública (não apenas policiais, promotores, juízes e 
burocratas da administração pública) devem enfrentar estes desafios além de fazer com que o amplo 
debate nacional sobre o tema transforme-se em real controle sobre as políticas de segurança pública 
e, mais ainda, estimule a parceria entre órgãos do poder público e sociedade civil na luta por 
segurança e qualidade de vida dos cidadãos brasileiros. 

Trata-se na verdade de ampliar a sensibilidade de todo o complexo sistema da segurança aos 
influxos de novas idéias e energias provenientes da sociedade e de criar um novo referencial que 
veja na segurança espaço importante para a consolidação democrática e para o exercício de um 
controle social da segurança. 

Artigo Jurídico: A Crise Da Segurança Pública No Brasil 

A crise da Segurança Pública no Brasil 

Não há uma definição precisa a respeito da expressão Segurança Pública, todavia, pode-se aduzir, 
da leitura do texto constitucional (artigo 144 da CF), que ela seja uma incumbência, dever do Estado 
com o objetivo de proteger a sociedade, prevenindo e controlando as manifestações da criminalidade 
e da violência, efetivas ou em potencial, garantindo o exercício pleno da cidadania nos limites legais. 

Segundo Luís Flávio Sapori (2007, p. 16): 

A manutenção da ordem pública é, indubitavelmente, um dos principais bens coletivos da sociedade 
moderna. O combate à criminalidade constitui uma atribuição estruturante do Estado nas sociedades 
contemporâneas. Além de prover saúde e educação, bem como outros serviços que garantem o bem-
estar social, deve o Estado zelar pela preservação do patrimônio dos cidadãos e de suas respectivas 
integridades físicas. Os conflitos sociais derivados da disseminação de comportamentos desviantes 
são manejados, nas sociedades modernas, por organizações públicas especializadas na efetivação 
de mecanismos de controle social. 

 Do ponto de vista institucional, os Estados democráticos contemporâneos procuram garantir a 
manutenção da ordem mediante a obediência a diversos institutos legais que estabelecem os 
parâmetros de seu poder de atuação. Vigora no Estado Democrático de Direito, nessa ótica, a 
máxima ordem sob a lei. 

Com esse propósito, o Estado poderá exercer o poder de polícia que consiste em limitar o exercício 
dos direitos individuais em benefício do interesse público e social dos cidadãos. 

Sobre o tema, a nossa Constituição prevê: 

Art. 144 da Constituição Federal 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, através dos seguintes órgãos: 

a ) polícia federal; 

b) polícia rodoviária federal; 

c) polícia ferroviária federal; 

d) polícias civis; 

e) polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

Percebe-se que a Segurança Pública é composta pela polícia federal, polícia rodoviária e ferroviária 
federal, polícias civis (estaduais) e polícias militares e corpos de bombeiros militares (também 
estaduais), que terão por objetivo a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e 
do patrimônio. 

A polícia militar atua preventivamente, ou seja, possui o objetivo de inibir a ocorrência do crime, já a 
polícia civil funciona depois da ocorrência da infração penal, uma vez que realiza a investigação da 
materialidade do delito e dos indícios de autoria. 
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Com a preocupação sobre o tema, editou-se a Lei nº 11.473 de 2007 que dispõe sobre a cooperação 
federativa no âmbito da Segurança Pública nacional, a referida lei prevê que a União poderá firmar 
convênio com os Estados-membros e o Distrito Federal para promover atividades e serviços 
imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Na 
referida norma há atividades de cooperação federativa em caráter consensual e serão desenvolvidas 
sob a coordenação conjunta da União e o Estado participante. 

Não obstante haja toda uma estrutura, órgãos de segurança e um regramento jurídico com a 
finalidade de garantir a Segurança Pública no país, a população brasileira vive sob a sensação de 
total insegurança, pois há um verdadeiro caos na preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio. 

Várias dificuldades podem ser apontadas, como, por exemplo, a impunidade, a corrupção na 
Administração Pública, a morosidade da Justiça, o aumento das taxas de homicídio e de outros 
crimes violentos, a prática de crimes e abuso de autoridade por parte de policiais, linchamentos 
ovacionados nas redes sociais, a ineficiência das investigações policiais, a falência do sistema 
carcerário nacional e as dificuldades relacionadas à reforma da Justiça Criminal, do Código Penal e 
do Código de Processo Penal. 

Além disso, temos a crise nos órgãos de Segurança Pública, pois, em regra, não há uma 
remuneração condizente com o exercício da profissão, a estrutura e preparação são bastante 
precárias. Destaca-se que quem mais sofre são os Estados, pois estão comprometidos pela crise 
fiscal e pelo descontentamento dos seus servidores públicos. 

Sobre o tema esclarecem os sociólogos Fernanda Bestetti de Vasconcellos e Rodrigo Ghiringhelli de 
Azevedo: 

“Os Estados encontram diante das dificuldades para garantir o pagamento de salários e horas extras, 
e para recompor o efetivo das polícias e sua capacidade operacional (já bastante deteriorada), as 
autoridades da área têm procurado lidar com a crise, expressa no aumento das taxas da 
criminalidade violenta no Estado, com um discurso absolutamente defasado e que não tem mais 
conseguido seduzir a opinião pública. Utilizam argumentos como: de que “a polícia está limitada em 
sua capacidade de atuação desde a Constituição de 1988”, de que “a polícia prende, e a justiça 
solta”, ou de que “a criminalidade aumenta porque as mães estão fora trabalhando e deixam os filhos 
sem cuidado”, apenas demonstram o despreparo para lidar com o complexo cenário da 
conflitualidade social contemporânea em um contexto democrático, em que as instituições policiais 
(essenciais para a garantia do direito à segurança) devem atuar dentro da lei, com eficiência e 
submetidas a controle público. “ 

Infelizmente, até hoje, o Estado, em razão da atual crise política e econômica, não conseguiu 
enfrentar o tema com seriedade e discernimento. O único debate recente foi à ampliação das 
alternativas criminais e o questionamento sobre a atual política de superlotação do sistema prisional 
brasileiro, isso em razão das recentes rebeliões e assassinatos ocorridos em alguns presídios 
nacionais. 

Na verdade, o anúncio de falência no sistema carcerário já é ouvido de longa data, mas, infelizmente, 
no Brasil, só se legisla abaixo de pressão social ou midiática ou por interesses políticos de alguns. 

Pelo exposto, entende-se que é fundamental e urgente uma nova postura estatal sobre a Segurança 
Pública no país, faz-se necessária a implementação de políticas públicas responsáveis, também a 
adoção de políticas de prevenção efetivas, com participação de todos os entes da federação e da 
sociedade civil por meio das audiências públicas. 

Também o Estado deve preocupar-se com um maior controle no recolhimento de armas ilegais, com 
o investimento na educação e nas oportunidades de profissionalização das pessoas que vivem em 
comunidades carentes, em especial para os jovens e grupos sociais considerados vulneráveis. 

Quanto aos agentes de Segurança Pública, precisa-se de uma polícia bem treinada, capacitada e 
equipada para enfrentar a criminalidade organizada. Assim, deve-se propiciar um debate sobre a 
possibilidade da unificação das polícias e a reestruturação do ensino policial, com a adoção de um 
sistema de cursos de pós-graduação, novas técnicas de investigação, prevenção e etc. 
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A crise deve ser combatida com inteligência e perspicácia dos órgãos da persecução criminal e não 
com a acomodação ou a simples retórica das autoridades públicas, assim, além da restruturação dos 
órgãos de polícia, deve-se discutir cada vez mais a adoção da intervenção mínima do Direito Penal 
para pequenos delitos, evitando-se, destarte, o encarceramento em massa. Também deve ser 
realizada uma revisão da atual política criminal de combate às drogas no Brasil (esta superlota os 
presídios e comanda facções criminosas). 

Por fim, urge ainda a necessidade da agilização na aplicação do jus puniendi estatal e a 
responsabilização criminal dos autores de crimes violentos, bem como, um combate mais eficaz à 
corrupção no sistema carcerário com o fito de evitar a entrada de celulares, drogas, armas e etc. 

sistema nacional de segurança pública 

O Plano Nacional de Segurança Pública, no Capítulo V, descreve as medidas de aperfeiçoamento do 
Sistema Nacional de Segurança Pública, com vistas, inclusive, a possibilitar a construção de uma 
base de dados sólida e confiável e de um sistema que permita o monitoramento do desempenho das 
polícias no Brasil. Uma das medidas é o cadastro criminal unificado – INFOSEG, e a criação do 
Observatório Nacional de Segurança Pública, dedicado à identificação e disseminação de 
experiências bem sucedidas na prevenção e no combate à violência. Convém destacar que tais 
iniciativas do Governo Federal, na área de segurança pública, objetivam estabelecer e implementar 
uma política de segurança pública para o País, além de melhorar o entrosamento entre os órgãos 
policiais federais e estaduais. 
 
2. a concepção geral do sistema 
 
Para operacionalizar o Sistema, o Ministério da Justiça conta, na sua estrutura, com órgãos 
colegiados e executivos ligados à segurança pública. 
 
Assim, o Decreto Federal n.º 2.169, de 04 de março de 1997, instituiu o Conselho Nacional de 
Segurança Pública - CONASP, órgão colegiado de cooperação técnica entre a União, os Estados e o 
Distrito Federal, subordinado diretamente ao Ministério da Justiça, tendo por finalidade: 
 
1) formular a Política Nacional de Segurança Pública; 
 
2) estabelecer diretrizes, elaborar normas e articular a coordenação da Política Nacional de 
Segurança Pública; 
 
3) estimular a modernização de estruturas organizacionais das policias civil e militar dos Estados e do 
Distrito Federal; 
 
4) desenvolver estudos e ações visando aumentar a eficiência dos serviços policiais e promover o 
intercâmbio de experiências; 
 
5) estudar, analisar e sugerir alterações na legislação pertinente; e 
 
6) promover a necessária integração entre os órgãos de segurança pública federais e estaduais. 
 
style="text-align: justify; text-indent: 75px; margin-top: 8px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; 
margin-left: 0px; font-family: Arial; ">Pela determinação contida no aludido decreto, integram o 
CONASP: (Redação dada pelo Decreto n.º 3.215, de 22 de outubro de 1999, que altera o art. 2º, do 
Decreto n.º 2.169/97). 
 
1) o Ministro da Justiça, como seu presidente; 
 
2) o Secretário Nacional de Segurança Pública; 
 
Sistema Nacional de Segurança Pública 
 
3) os Presidentes dos Conselhos Regionais de Segurança Pública; 
 
4) o Inspetor-Geral das polícias militares; 
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5) o Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal; 
 
6) o Diretor-Geral do Departamento de Polícia Rodoviária Federal 
 
7) o Presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil; e 
 
8) o Presidente do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das Polícias Militares e dos Corpos de 
Bombeiros Militares. 
 
Reforçando esta composição, o Ministério Público e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil poderão indicar um representante junto ao Conselho, com direito à voz e voto. 
 
Além disso, conta com a Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP, órgão específico 
singular integrante da estrutura regimental do Ministério da Justiça, a que se refere o art. 15 do 
Decreto 3.698, de 21 de dezembro de 2000, que tem por finalidade assessorar o Ministro de Estado 
da Justiça, a quem é diretamente subordinada, na definição e implementação da política nacional de 
segurança pública, por meio das seguintes ações: 
 
1) assessorar o Ministro de Estado da Justiça na definição, implementação e acompanhamento da 
Política e do Plano Nacional de Segurança Pública; 
 
2) assistir ao Ministro de Estado da Justiça nos assuntos referentes aos órgãos de segurança pública 
dos Estados e do Distrito Federal; 
 
3) elaborar propostas de legislação e regulamentação; 
 
4) acompanhar, em todo o território nacional, as atividades dos órgãos estaduais responsáveis pela 
segurança pública; 
 
5) promover a articulação e integração de ações relativas à repressão ao tráfico de drogas, à 
produção não autorizada e ao uso indevido de substâncias entorpecentes e drogas que causem 
dependência física ou psíquica; 
 
6) coordenar a política nacional de armas, respeitadas as atribuições do Ministério da Defesa e da 
Polícia Federal; 
 
7) propor ações integradas do Departamento da Polícia Federal, Departamento da Polícia Rodoviária 
Federal, dos órgãos do Sistema Nacional de Segurança Pública e da Secretaria da Receita Federal 
do Ministério da Fazenda, com apoio do Ministério da Defesa, para conter o contrabando e o 
descaminho de bens e valores, o roubo e a receptação de cargas, a pirataria e o contrabando de 
mercadorias; 
 
8) articular e estimular atividades conjuntas do Departamento da Polícia Federal, Departamento da 
Polícia Rodoviária Federal, Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, com o apoio do 
Ministério da Defesa, na fiscalização e patrulhamento nas estradas; 
 
9) administrar o Fundo Nacional de Segurança Pública; 
 
10) apoiar, inclusive financeiramente, a capacitação dos profissionais da área de segurança pública; 
 
11) realizar estudos e pesquisas relativas à segurança pública; 
 
12) efetivar a cooperação e o intercâmbio de experiências técnicas e operacionais entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 
 
13) apoiar ações para modernizar, reequipar e reestruturar o aparelho policial do País; 
 
14) estimular órgãos financiadores a fomentar a modernização do aparelho policial do País; 
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15) exercer, por seu titular, as funções de Ouvidor-Geral das polícias federais; 
 
16) apoiar e promover a implantação da Polícia Comunitária e de centros integrados de cidadania nos 
estados; 
 
17) implementar, manter e modernizar o Sistema Nacional de Informações de Justiça e Segurança 
Pública - INFOSEG; 
 
18) consolidar estatísticas nacionais de crimes; e 
 
19) incentivar e acompanhar a atuação dos Conselhos Regionais de Segurança Pública. 
 
3. Instrumentos 
 
a. O Subsistema de Inteligência 
 
O Subsistema de Inteligência de Segurança Pública, criado pelo Decreto n.º 3.695, de 21 de 
dezembro de 2000, com a finalidade de coordenar e integrar as atividades de inteligência de 
segurança pública em todo o País, bem como suprir os governos federal e estaduais de informações 
que subsidiem a tomada de decisões neste campo. 
 
Operando no âmbito do Sistema Brasileiro de Inteligência, criado pela Lei n.º 9.883, de 07 de 
dezembro de 1999, o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública, no âmbito federal, é 
integrado pelos Ministérios da Justiça, da Fazenda, da Defesa e da Integração Nacional e o Gabinete 
de Segurança Institucional da Presidência da República, sendo a Secretaria Nacional de Segurança 
Pública do Ministério da Justiça o órgão central do referido Subsistema. 
 
Cabe aos integrantes do Subsistema, incluindo-se os órgãos estaduais, no âmbito de suas 
competências, identificar, acompanhar e avaliar ameaças reais ou potenciais de segurança pública e 
produzir conhecimentos e informações que subsidiem ações para neutralizar, coibir e reprimir atos 
criminosos de qualquer natureza. A integração de esforços permitirá sistematizar um fluxo de 
informações, propiciando cenários para a atuação das instituições envolvidas, favorecendo, em nível 
nacional, as ações de prevenção e repressão. 
 
Afora isso, o Plano Nacional de Segurança Pública prevê, por intermédio da ABIN, coordenadora das 
atividades do sistema, a criação do Núcleo Federal e os Núcleos Estaduais de Gerenciamento do 
Subsistema de Inteligência de Segurança Pública. Para tanto, prevê-se o estabelecimento de canais 
de ligações formais e informais, que permitam o acompanhamento e a elaboração de análise de 
temas, dentre os quais o crime organizado, o narcotráfico e delitos conexos, a violência urbana e 
rural, estruturas de segurança pública e ameaças potenciais a instituições democráticas e à 
sociedade. 
 
Paralelamente a isso, já em funcionamento o INFOSEG, objetivando estender para os estados a 
disponibilização dos dados atuais do programa nas áreas de segurança e justiça, de forma a permitir 
a integração e o acesso das informações de identidade criminal, de mandados de prisão e população 
carcerária entre todas as unidades federadas. Integrado ao Registro Nacional de Veículos 
Automotores (RENAVAM) e ao INFOSEG está o Cadastro Nacional de Veículos Roubados (CNVR). 
 
As inter-relações dos órgãos que compõem o Núcleo Estadual de Inteligência dar-se-ão de acordo 
com o organograma abaixo, observadas as seguintes disposições: 
 
1) o Núcleo Estadual de Inteligência está subordinado hierarquicamente ao Secretário de Segurança 
Pública; 
 
2) como integrante do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública, o Núcleo Estadual terá uma 
ligação técnica com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é o Núcleo Federal, portanto, o 
órgão central; 
 
3) a comunicação do Núcleo Estadual com os demais órgãos estaduais, inclusive os da Secretaria de 
Segurança Pública, será com a autorização prévia da autoridade competente de maior hierarquia do 
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respectivo órgão ou um seu delegado; 
 
4) as comunicações dos órgãos federais, no Estado, serão feitas com o Núcleo Estadual. Nos casos 
em que se fizer necessário, os órgãos federais poderão fazer contato direto com o órgão estadual 
responsável pelo fato, no entanto a resposta será transmitida de forma simultânea ao solicitante e ao 
Núcleo Estadual. 
 
Segurança total não existe. Contudo, é possível limitá-la com a expansão da inteligência. Contra a 
criminalidade só é eficaz o emprego da força policial se baseado em informações precisas e 
transmitidas a tempo. Numa empreitada contra o crime organizado, a inteligência é ainda mais 
importante para a obtenção de algum êxito. As frações, se não forem direcionadas de forma bem 
específica, serão ineficazes e é provável, a experiência tem demonstrado, que ainda piore a situação 
pelo desvio de poder ou abuso de poder, conseqüências do emprego indiscriminado. 
 
Em verdade, o modelo, na seqüência, é o padrão nacional, mas que deverá sofrer alterações de 
acordo com a situação particular de cada Estado, a exemplo do Paraná, em que o Corpo de 
Bombeiros é integrante da PMPR e constitui um órgão regional do Sistema de Informações da 
Corporação. O mesmo acontecendo com a Polícia Técnica que, em razão da desvinculação da 
Polícia Civil, outorgada pela Emenda Constitucional n.º 10, de 16 de outubro de 2001, mediante 
alteração no art. 50 da Constituição Estadual, deverá constituir-se num órgão com o mesmo status 
das Polícias Civil e Militar. 

Com o atual processo de globalização, em que fronteiras não encontram barreiras, urge o 
reordenamento e a integração dos bancos de dados da atividade de inteligência, também na área de 
segurança pública. Com efeito, são esclarecedoras as alusões do Cel RR PMMT Miguel A. Pfeil 
acerca da amplitude do tema: 
 
É a Segurança Pública, que não está afeta somente à criminalidade rotineira, típica de centros 
urbanos, dentro de uma problemática social. Hoje é bem mais ampla, como conseqüência, não de 
desequilíbrio social (ação de governo), mas de conflitos raciais, religiosos e ideológicos (ação de 
facções radicais, pondo em risco a Cidadania, o direito de ir e vir, a propriedade, a paz e a 
tranqüilidade do cidadão. 
 
Do outro lado, Oscar Vilhena Vieira, diretor do Ilanud, órgão das Nações Unidas que estuda o crime 
na América Latina, além de advertir que no Brasil a polícia está perdendo o crédito, afirma: “A 
eficiência da polícia está diretamente ligada à qualidade da informação que ela recebe, tanto para 
prevenir como para reprimir o crime. Para isso ela precisa do apoio da população. Se a polícia é 
corrupta, perde a confiança da comunidade e deixa de funcionar como deveria”. 
 
Em resumo, as ações de inteligência são imprescindíveis para garantir o convívio social harmonioso, 
possibilitando que autoridades do governo tenham condições de tomar decisões acertadas, com base 
em informações apuradas e atualizadas, na proteção do bem-estar de seus cidadãos. 
 
B. O Fundo Nacional De Segurança Pública 
 
Pela Medida Provisória n.º 2.029, de 20 de junho de 2000, posteriormente transformada em Lei, a de 
n.º 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, foi instituído o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) 
com o objetivo de apoiar projetos de responsabilidade dos Governos dos Estados e do Distrito 
Federal, na área de segurança pública, e dos Municípios, onde haja guardas municipais. O FNSP 
apoiará projetos na área de segurança pública, destinados, dentre outros, reequipamento das polícias 
estaduais, treinamento e qualificação de polícias civis e militares e de guardas municipais, sistemas 
de informações e estatísticas policiais, programas de polícias comunitárias e polícia técnica e 
científica. 
 
Segundo as diretrizes do referido Fundo, na avaliação dos projetos serão priorizados, dentre outros 
aspectos, o ente federado que se comprometer com os resultados relacionados à redução do índice 
da criminalidade, aumento do índice de apuração de crimes sancionados com pena de reclusão, 
desenvolvimento de ações integradas das polícias civil e militar e aperfeiçoamento do contingente 
policial ou da guarda municipal, em prazo pré-estabelecido. 
 
Finalmente, como ressalva, fixou que somente terá acesso aos recursos do FNSP o ente federado 
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que tenha instituído, em seu âmbito, plano de segurança pública, ou o Município que mantenha 
guarda municipal. 
 
C. Outras Medidas De Natureza Institucional 
 
1) Criação do Observatório Nacional de Segurança Pública, dedicado à avaliação de programas 
desenvolvidos, em todo o País, na área de segurança pública, identificando experiências inovadoras 
e bem sucedidas para estimular a sua reprodução em outros locais, com a sua divulgação e 
assistência aos órgãos interessados em adotá-las. 
 
2) Criação do Comitê de Acompanhamento e Integração dos Programas Sociais, no âmbito da 
Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a fim de integrar as políticas sociais do Governo 
Federal e desenvolver estratégias para incrementá-las, por intermédio de ações conjuntas. 
 
3) Construção de Base de Dados para o Acompanhamento das Polícias, com fundamento num 
programa informatizado que permita acompanhar, por intermédio de planilhas, as características 
operacionais das forças policiais brasileiras, incluindo dados de desempenho, treinamento, 
ocorrências atendidas e transformadas em inquéritos, delitos esclarecidos, controle de munição e 
armamento, tipo de equipamentos utilizados, além de outros dados. 

Sistema De Segurança Pública No Brasil Está Falido 

O sistema de segurança pública no Brasil está absolutamente falido. A afirmação é do senador Pedro 
Taques, relator da Comissão Especial de Segurança Pública do Senado. O colegiado se reuniu nessa 
quarta-feira (13/11). 

Segundo Taques, o aparato de segurança precisa de mudanças estruturais, "não em homenagem a 
uma ou a outra categoria, mas em homenagem ao próprio cidadão". 

O quadro de insegurança compõe-se de imagens "dramáticas" colhidas pelos especialistas em 
levantamentos e pesquisas: um polícia que morre muito e que mata muito; resolução de crimes em 
percentual pequeno; falta de confiança da população no sistema de segurança; aumento do número 
de homicídios e de estupros; penitenciárias superlotadas; tempo médio de 1,6 mil dias para os 
julgamentos de homicídios. 

Os números do último Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apresentados por Renato 
Sérgio de Lima mostram um Brasil com mais vítimas fatais resultantes de crimes. No ano passado, 
foram 47.136 homicídios dolosos. Um aumento de 7,8% em relação a 2011. Cresceram também as 
ocorrências de estupros 50.617 casos em 2012, o que equivale a 26,1 estupros por grupo de 100 mil 
habitantes. 
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