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UMA VISÃO CONTEMPORÂNEA DOS MODELOS DE PREVENÇÃO
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CIÊNCIA POLICIAL: 

RESUMO 

No presente artigo o autor apresenta uma 
contextualização histórica da Ciência Policial 
de forma ontogênica e expõe os modelos de 
prevenção criminal realizando uma compara-
ção analítica entre estes padrões sob a visão 
criminológica e aquela voltada à Ciência Po-
licial, em especial, a Ciência Policial de Segu-
rança e Ordem Pública.

Esta distinção ocorre em razão do objeto 
destas ciências, pois, na Criminologia o ele-
mento central de seu estudo é o crime e na 
Ciência Policial de Segurança e Ordem Públi-
ca é o fato de interesse policial, ou seja, um 
fenômeno que pode não ser criminal, mas, 
que possui potencial de quebrar à Ordem Pú-
blica.

Relembra o autor que os modelos de pre-
venção, hodiernamente utilizados por alguns 
estudiosos da Segurança Pública, têm como 
origem a área de saúde e foram adaptados 
para a prevenção criminal e também contra a 
quebra da Ordem Pública.

PALAVRAS-CHAVE: Ciência Policial. Ordem 
Pública. Segurança Pública. Polícia Ostensiva. 
Criminologia. Policiamento Ostensivo. Ges-
tão Operacional. Inteligência Policial.

SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. A Ciência Po-
licial como área do saber – 3. Leavell e Clark: 
a proposta de um modelo de prevenção – 4. 
Modelos de prevenção propostos pela Ciên-
cia Policial – 5. A ampliação dos modelos de 
prevenção, a luz da Ciência Policial – 6. Con-
siderações fi nais – 7. Referências. 

INTRODUÇÃO
A polícia como Instituição é pouco conhe-

cida, não pelo fato de ser um órgão fechado 
e adiabático, mas pelo fato de que muitas 
das pessoas que dissertam sobre ela não a 
conhecem com a profundidade necessária e, 

invariavelmente, acabam repassando à socie-
dade um olhar equivocado da atividade po-
licial, criando, na maioria das vezes, um nó 
górdio e uma ligação umbilical e genérica da 
polícia com ações violentas e de pouco senso 
democrático. 

Ainda mais desconhecida dos pesquisa-
dores é a construção da Ciência Policial que 
não se trata de uma ciência dogmática, dura, 
seca e rígida, ao contrário, é zetética, fl exível, 
fl uida, permeável, logo, se amolda bem as 
nuances e mudanças da sociedade.

Acredita-se que os primeiros esboços de-
dicados as ações e atuações da polícia re-
montam o início do século XVIII e são atribuí-
dos a Nicolas Delamare, que, a partir de seus 
estudos, teve como resultado a edição de 
sua obra denominada de Traité de la Police 
(1705). Este livro teve origem a partir de uma 
ordem do Presidente do Parlamento de Paris 
que recomendou a Delamare a confecção de 
uma obra que detalhasse o trabalho policial, 
com a devida metodologia, discorrendo so-
bre as ações policiais em uma metrópole; nos 
primeiros traços de sua obra o autor resumiu 
a polícia como a: “art de procurer une vie 
commode et tranquille”1 (arte de proporcio-
nar uma vida confortável e pacífi ca).

Nicolas Delamare atingiu notoriedade e 
o seu “Tratado de Polícia” foi originalmente 
publicado em quatro volumes, entre 1705 e 
1738. O trabalho realizado para a produção 
de sua obra foi hercúleo e detalhado, pois, 
compreende mapas, desenhos, escritas e 
anotações relativos à polícia e a ordem pú-
blica da capital francesa desde a antiguidade 
até o século XVIII.

Por ter vivido em um momento histórico 
no qual passou por diferentes períodos que 
vão da pacifi cidade a beligerância, da far-
tura a carência de alimentos é que, citado 



Revista A Força Policial 7

http://revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/

Revista A Força Policial6

v.5, n. 17 - 2020

por Jackson (2012) em seu artigo, Delamare 
dissertou sobre a importância de se conhe-
cer o passado e a história para buscar alguns 
ensinamentos para a polícia daquela época 
afirmando que “it is mainly from past events, 
that we can outline the rules of safety and 
conduct for the present and for the futu-
re”2”. Desta expressão se subsume que é por 
meio da análise dos erros e acertos do passa-
do que se conseguirá maior êxito nas ações 
futuras, já insinuando uma das principais 
características das ciências que examinam a 
polícia como sendo um estudo que parte da 
observação e da experiência (empírico).

Em sua obra (Tratado da Polícia) Delamare 
passou a escrever sobre a criação de métodos 
de polícia que poderiam ser utilizados na “ci-
dade luz”, dissertando sobre a “histoire de la 
police à travers les âges, en insistant sur son 
rôle de protéger le bonheur de l’homme”3; 
na época, muitas eram as atribuições da polí-
cia, entre elas, a competência da polícia para 
“missions dans le contrôle de la voirie, ainsi 
que la tranquillité des parisiens”4.

Para Delamare a polícia “intervient large-
ment partout”, ou seja, atua de forma am-
pla em qualquer lugar, inclusive cuidando 
das provisões e dos alimentos disponibiliza-
dos aos parisienses da época. Não muito di-
ferente do que realizou a Polícia Militar do 
Estado de São Paulo em 2018 durante a cha-
mada “greve dos caminhoneiros”, quando 
concretizou a escolta de diversos caminhões 
que abasteceriam os grandes centros desde 
combustíveis, medicamentos e alimentos, 
mantendo ativa, dentro do possível, a cadeia 
de suprimentos naquele momento histórico.

Na visão de Yves-Marie Bercé5 descrita 
no prefácio de sua obra intitulada: “Nicolas 
Delamare, théoricien de la police” (Nicolas 
Delamare, teórico da polícia), destacando 

a importância do papel da polícia escreveu 
que: “au fond, à bien entendre Delamare, les 
détenteurs des offices de la police sont sans 
doute plus utiles à la survie de la société que 
les juges, qui ne sont qu’interprètes de faits 
accomplis”6. Dessa forma, depreende-se que, 
na visão de Bercé, o papel da polícia é tão ou 
mais importante para a sociedade do que o 
próprio juiz, pois, ele interpreta à lei ao caso 
concreto, enquanto que a polícia preserva a 
paz pública e a convivência social harmônica 
entre as pessoas de forma cotidiana.

Ainda no século XVIII, surgiram estudos 
de Johann Heirinch Gottlob von Justi, princi-
palmente em face de sua obra denominada 
originalmente como “Grundsätze der Poli-
ceywissenschaft” (Elementos Gerais de Polí-
cia), do ano de 1755.

Para Justi a palavra “polícia” tem, basica-
mente, dois sentidos, o primeiro, ao qual de-
nomina de sentido estendido, compreende a 
polícia como “el orden y la diciplina que rey-
nan entre los ciudadanos que la componen”7, 
e em um segundo sentido, ao qual chama de 
limitado, polícia é tudo aquilo que “puede 
contribuir à la felicidade de los ciudadanos, 
y principalmente à la conservacion del ordem 
y de la diciplina, los reglamentos que miran à 
hacerles la vida mas comoda”8. 

Além disso, na visão de Justi “la ciencia de 
la policia confiste en arreglar todas las cosas 
relativamente al estado prefente de la so-
ciedad, en afirmala, mejorarla y portarfe de 
fuentes que todos concurra à la felicidad de 
los miembros que la componem”9, ressaltan-
do a polícia como um dos vetores que contri-
bui para a felicidade das pessoas.

A partir de uma reflexão sobre os escritos 
de Delamare e de Justi é possível notar que 
a busca da felicidade dos munícipes era algo 
imperativo à polícia, em certa medida, po-
de-se compreender que a felicidade das pes-

soas é, hodiernamente, o atingimento de um 
elevado grau de sensação de segurança que, 
por meio desta percepção, elevaria o nível de 
satisfação da população e que seria exteriori-
zado pela felicidade. 

Em língua portuguesa, a primeira obra que 
tratou sobre a polícia é atribuída10 a João Ro-
sado de Villalobos e Vasconcelos que escre-
veu, em 1786, os “Elementos da Polícia Geral 
de Hum Estado”, que, apesar de ser, prati-
camente uma tradução da obra de Johann 
Heirinch Gottlob von Justi, os “Elementos 
Gerais de Polícia”, foram acrescentados al-
guns trechos e reflexões de sua autoria que 
mostravam a atuação da polícia em Portugal 
naquela época.

Nas Américas um dos primeiros a escrever 
sobre a polícia, em seu “Tratado de vários ra-
mos da polícia”, foi o mexicano Hipólito Vil-
larreal em 1787. Na visão de Orozco, acerca 
da obra de Villarreal:

El “Tratado de varios ramos de policía” 
es un documento inapreciable Para todo 
aquel interesado de la administración 
pública mexicana durante la parte final del 
Virreinato. Toco, dicho sea de paso, todos 
los puntos interesantes para la ciencia de la 
policía. (OROZCO, 1985)11.

Prossegue em sua narrativa Orozco ainda 
abordando a obra de Villarreal: “Es la policía 
la que da los elementos necesarios de progre-
so y superación de la sociedade”12 [...] (ORO-
ZCO, 1985). 

No continente sul-americano o grande 
teórico da polícia no século XX foi o advo-
gado e Comissário Geral da Polícia Federal da 
Argentina, Enrique Fentanes, que é conside-
rado um grande teórico da polícia do século 
XX. Sua contribuição mais eloquente para a 
Ciência Policial está em sua obra acerca do 

“Tratado de Ciencia de la Policía” (1972). Na 
visão deste autor, citado por Álvarez (2010), 
a Ciência Policial tem por objeto:

el estúdio sistemático y metódico de la 
Policía como Institución y como estrutura. 
En términos programáticos, se propone el 
conocimiento de la esencia institucional 
y estructural de la policía, su origem, 
evolución, componentes funcionales y 
orgânicos, relaciones y fines [...] (FENTANES, 
1972 apud ÁLVARES, 2010)13. 

Em razão de sua importante contribuição 
para as Ciências Policiais, atualmente, En-
rique Fentanes segue como um importante 
referencial teórico em Conferências cuja te-
mática central seja a polícia. 

A CIÊNCIA POLICIAL COMO 
ÁREA DO SABER

Buscando atingir níveis de excelência em 
sua performance as polícias de Preservação 
da Ordem Pública do Brasil, além de traba-
lhar em outros vetores, tem fomentado a 
chamada Ciência Policial de Segurança e Or-
dem Pública — uma ramificação da Ciência 
Policial (no singular), e que atua, precipua-
mente, na ação preventiva, visto que é possí-
vel conceber no âmago das Ciências Policiais 
(no plural), um conjunto de outras ciências 
que podem ser voltadas à investigação, a pe-
rícias, a Policiologia, a Criminologia, ao Direi-
to entre outras. Desta maneira, é importante 
frisar que, em todas estas ciências, a ativida-
de policial está, de certa forma relacionada, 
seja de forma direta ou indireta. 

A Ciência Policial de Segurança e Ordem 
Pública passa a ser, portanto, um tipo de “es-
peciação” que, por conseguinte, nasce de 
um eixo originário único e que contempla a 
propedêutica da Ciência Policial, funcionan-
do esta como uma verdadeira “Teoria Geral” 
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da atividade policial.

Vale ressaltar que as Ciências Policiais, 
após o processo nº 23123.007756/2017-45 
foi aprovado pelo Conselho Nacional de Edu-
cação e por sua Câmara de Educação Supe-
rior e teve o Parecer que insere esta ciência 
como sendo objeto de estudo no Brasil. Silva 
Júnior (2019) discorreu em seu artigo e afian-
çou que o relator em sua conclusão afirmou 
que:

Pelo acima exposto, fica evidenciado 
que todo o esforço capaz de contribuir 
para o aprofundamento da formação e 
do desenvolvimento da pesquisa e do 
conhecimento na área da Ciências Policiais 
trará benefícios para o país (grifo nosso). 
Além do mais, já está constatada a existência 
de especialistas na área, que, no entanto, 
ocupam espaços interinstitucionais, o que 
não é ruim, para o desenvolvimento das 
pesquisas.

Trata-se, certamente, de conceder 
espaço capaz de ampliar o grau de 
interdisciplinaridade (grifo nosso) e, 
ao mesmo tempo, consolidar ambiente 
propício para o desenvolvimento de 
formação e de pesquisa capaz de ampliar 
a mobilização intelectual e os resultados 
práticos em relação à segurança pública.

Não é segredo que temas como 
policiamento comunitário, topografia e o 
crime enquanto fato social se constituem 
em variáveis determinantes para a 
efetivação de pesquisas que percebam 
a inteligência policial (grifo nosso) como 
elemento fundamental no planejamento 
estratégico da política de segurança 
pública.

Esse esforço é justificado pelos relatos 
anteriores do CNE, aqui mencionados, 
e pelo conjunto da legislação, como 
indicam os artigos 44, 48 e 53 da própria 
LDB (Lei 9394/1996), ao versarem sobre a 
abrangência da educação superior. (SILVA 
JÚNIOR, 2019).

Essa exposição reforça outras duas pers-
pectivas, quais sejam: a interdisciplinaridade 
das Ciências Policiais e, até mesmo, algumas 
ciências ou disciplinas que auxiliariam neste 
mister, entre elas, a topografia, a análise do 
fenômeno criminológico (Criminologia) e a 
Inteligência Policial. 

Mais recentemente, em 09 de junho de 
2020, foi publicado no Diário Oficial da 
União (edição 109) o Despacho sobre o qual 
— nos termos do artigo 2º da lei nº 9.131, 
de 24 de novembro de 1.995 —, o Ministro 
da Educação homologa o:

Parecer CNE/CES nº 945/2019, da Câmara 
de Educação Superior do Conselho 
Nacional de Educação, que conheceu 
da demanda para, no mérito, votar 
favoravelmente à inclusão das Ciências 
Policiais como área de conhecimento no 
rol das ciências estudadas no Brasil (grifo 
nosso), conforme consta do Processo nº 
23123.007756/2017-45. (DOU, 2020)

Apesar de já ser debatida e estudada há 
anos — seja em universidades, ou, na própria 
polícia —, a Ciência Policial de Segurança e 
Ordem Pública foi formalmente concebida 
com a entrada em vigor na nossa Constitui-
ção Federal do artigo 144, parágrafo 5°, que 
sedimentou as expressões: “polícia ostensi-
va” e “preservação da ordem pública”. Pode-
-se dizer que começava a se delinear naquele 
momento os primeiros frêmitos do que, ho-
diernamente, se conhece por Ciência Policial 
de Segurança e Ordem Pública.

É imperioso destacar que as competências 
das polícias de ordem pública, descritas no 
artigo 144 da CF/88, foram amplamente de-
batidas pela sociedade brasileira e pelo par-
lamento — que, naquele momento, estava 
de posse do Poder Constituinte originário —, 
em especial, pela Comissão Afonso Arinos, 
também chamada de Comissão de Notáveis, 

como se observa abaixo:

Essas tratativas estavam sendo discutidas 
na Comissão Provisória de Estudos 
Constitucionais — conhecida como 
Comissão de Notáveis ou simplesmente 
Comissão Afonso Arinos. A Comissão 
Afonso Arinos era um grupo de intelectuais, 
estudiosos, expoentes da sociedade, juristas 
entre outros que tinham a incumbência 
de pensar e apresentar propostas para 
o Anteprojeto da CF/88. A Comissão 
foi convocada e instituída pelo então 
Presidente da República, José Sarney, por 
meio do Decreto nº 91.450/85. (BARBOSA, 
2016).

Diante da amplitude dos debates cons-
titucionais e da sedimentação dos termos 
“polícia ostensiva” e “preservação da ordem 
pública”, consignados na CF/88, é forçoso 
destacar que o objeto de estudo da Ciência 
Policial de Segurança e Ordem Pública não 
é o crime, pois, este é o objeto de conheci-
mento da Criminologia, com quem a Ciência 
Policial de Segurança e Ordem Pública não se 
confunde. Além disso, se o objeto de estu-
do desta Ciência fosse o crime, como explicar 
e justificar a presença policial preventiva em 
uma manifestação pública ou uma greve, si-
tuações que, claramente, não são considera-
das como crime, ao contrário, estão previstos 
na Constituição Federal como um direito.

No entanto, as Ciências Policiais, em espe-
cial o ramo que se está tratando mais porme-
norizadamente neste texto, que é a Ciência 
Policial de Segurança e Ordem Pública, não é 
ciência ‘apenas’ por força normativa, na ver-
dade, ela já angariou musculatura científica 
há muito tempo, a norma, ‘somente’ lhe deu 
a proteção legal. Reforça este entendimento 
Silva (2009):

As ciências policiais, já alcançados alguns 
requisitos necessários para que seja 
considerada ciência, é “ciência” e não 
podem ser limitadas ao impositivo legal, 

ou seja, ao conjunto de letras, fonemas, 
tornando-se palavras de uma linha de 
um artigo do texto da lei. É bem maior, 
é universal, pertence ao mundo do 
conhecimento, dos fenômenos observados, 
experimentados e mensurados, derivados 
de um grande processo cognitivo entre o 
interlocutor pesquisador policial e o fato 
atribuído como objeto de pesquisa. (SILVA, 
2009)

Mas, qual seria então o objeto de estudo 
da Ciência Policial de Segurança e Ordem Pú-
blica? 

A resposta a esta questão é complexa, 
pois, primeiro, seria importante definir o ob-
jeto da Ciência Policial, o qual, por ser uma 
Ciência em construção, muitos debates ainda 
ocorrerão para que o objeto seja sedimen-
tado. No entanto, nos parece que a Ordem 
Pública e seus aspectos de salubridade, se-
gurança e tranquilidade pública é o caminho 
para a definição do objeto da Ciência Policial. 

Contudo, quanto ao objeto de Ciência Po-
licial de Segurança e Ordem Pública, estamos 
tendentes a concordar com a reflexão do in-
signe Tenente Coronel da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo (PMESP), Célio Egídio da 
Silva que aponta para o “fato Policial” como 
objeto das Ciências Policiais de Segurança e 
Ordem Pública, conforme nos ensina, refor-
çando que o foco da Ciência Policial não é o 
crime:

Denominamos como “fato policial” o objeto 
da ciência policial. Fato policial é todo o 
fenômeno social ou evento naturalístico 
objeto da ciência policial. A definição do 
que é objeto demandará do caso concreto, 
pode ser objeto desde uma fração de uma 
avenida, um conjunto de pessoas até uma 
cidade por inteiro. Não é necessária, para 
a composição do fenômeno social, a 
existência de fato descrito como crime, ou 
seja, algo tipificado na lei penal. O fluxo 
de pessoas para um evento de qualquer 



Revista A Força Policial 11

http://revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/

Revista A Força Policial10

v.5, n. 17 - 2020

natureza pode ser objeto de estudo das 
Ciências Policiais (grifo nosso). (SILVA, 
2009)

Neste lanço, pode ser considerado um 
fato de interesse policial desde uma si-
tuação de crime/contravenção, como por 
exemplo, um roubo a banco, um latrocí-
nio, um sequestro, passando por uma per-
turbação do trabalho ou sossego alheio, 
pela prática de vias de fato; como também 
pode ser considerado fato de interesse po-
licial uma situação em que, aprioristica-
mente, não há crime/contravenção, pois, 
apesar de fazer parte, o crime não é o ob-
jeto central desta Ciência.

Quando se fala em crime parece trans-
parente a sua ligação com a Ciência em 
estudo, contudo, para alguns, quando o 
tema é comportamento desviante (incivi-
lidades) ou mesmo a atuação desta Ciên-
cia em situações que não são delituosas, 
parece que a circunstância fica nebulosa, 
mas, na verdade, as pessoas esquecem que 
a quebra da ordem pública pode advir de 
um fato que, em uma análise inicial, não é 
rotulado em nosso ordenamento jurídico 
como crime (lato sensu), por exemplo, a 
ausência ou mero atraso de um trem pode 
culminar com a quebra da ordem públi-
ca; ou, pode ser um vetor que contribuirá 
com essa quebra, como pode ocorrer com 
uma rua sem iluminação adequada; uma 
manifestação pública, um evento cultural/
esportivo, todos estes fenômenos, apesar 
de eventos não criminosos, possuem po-
tencial de romper com a ordem e/ou se-
gurança pública e prejudicar a convivência 
social harmônica.

Não é difícil notar, pelo que foi discorri-
do até o momento, que o objeto desta no-
vel ciência é um fato de interesse policial, 
prognosticável ou não, mas, que de forma 

direta ou indireta, pode afetar a tranquili-
dade, a salubridade e a segurança pública 
— todos aspectos da Ordem Pública.

A função desta Ciência é buscar com-
preender a origem e a motivação de um 
fenômeno que pode romper com a ordem 
e, consequentemente, evitar ou minimizar 
essa quebra da Ordem Pública, quer seja 
uma desordem urbana, ou ainda um fato 
criminoso, conseguindo também satisfazer 
e reduzir a sensação de insegurança e o 
medo da população.

Pelo que foi exposto até o momento fica 
claro que a Ciência Policial de Segurança e 
Ordem Pública pertence ao vetor de estudo 
do Cientista Policial que, obviamente, é 
aquele esculpido em Escolas de Formação de 
Policiais, pois, são os únicos assim formados 
em cursos de graduação e pós-graduação 
(strictu e lato sensu) e não são pessoas que 
apenas passam pela sala de aula e somente 
se informam sobre o que é ser um policial, 
além disso, somente o Bacharel em Ciência 
Policial de Segurança e Ordem Pública é 
que consegue reunir a experiência prática/
cotidiana com o conhecimento de cátedra 
obtido nos centros de ensino superior das 
Instituições Policiais. Neste lanço, cabe 
destacar os dizeres dos professores Bayley 
e Skolnick em sua obra:

Os temas deste livro são, portanto, os 
detalhes operacionais e históricos, muitas 
vezes fascinantes, do desenvolvimento 
dessa mudança de estratégia, do modo 
como foi aplicada na prática e do que 
ela representa para o futuro do trabalho 
de polícia. Quando um sociólogo e um 
cientista político, como nós, propõem-
se a fazer um estudo dessa natureza, 
somos nós os estudantes, e a polícia e 
os cidadãos locais, nossos professores 
(grifo nosso). (BAYLEY, SKOLNICK, 2006)

LEAVELL E CLARK: A 
PROPOSTA DE UM MODELO DE 
PREVENÇÃO

A prevenção é muito mais do que mera-
mente mitigar um crime, consiste, basica-
mente, em um conjunto de ações e medidas 
cujo objetivo finalístico é o de evitar que haja 
a quebra da Ordem Pública.

 Dentro da multidisciplinariedade que en-
volve as ciências é imprescindível destacar 
que, quando se disserta sobre prevenção cri-
minal, o modelo adotado por muitos estu-
diosos advém do padrão preventivo seguido 
para a área de saúde proposto por Leavell e 
Clark (1976) e que se caracteriza por ser tri-
partite, ou seja, há 3 modelos, principais de 
prevenção de doenças, a saber:

• a prevenção primária na área de saú-
de é um padrão que visa evitar que 
uma determinada patologia se insta-
le na sociedade como um todo, logo, 
visa atingir a todas as pessoas, é uma 
ação desencadeada no período de pré-
-patogênese, um exemplo de sua atua-
ção são as campanhas de vacinação; 
a prevenção primária, segundo ensina-
mentos de Gerald Caplan (1980), im-
plica em trabalhar com um fenômeno 
ou evento que ainda não ocorreu em 
grande escala, com o fito maior de mi-
tigá-lo para que ele possa ser evitado, 
como ocorre em campanhas de vaci-
nação.

• a prevenção secundária, atua em dois 
níveis básicos, o diagnóstico e o trata-
mento da patologia visando evitar uma 
dominância da doença, preferencial-
mente, antes que ela seja sintomática 
e de tal forma que possa restabelecer 
ao corpo um estado saudável. À guisa 

de exemplo têm-se um medicamento 
oferecido para tratar determinada en-
fermidade evitando-se eventuais com-
plicações e mortes prematuras.

• a prevenção terciária busca a reabili-
tação de uma pessoa acometida por 
doença proporcionando uma sobre-
vida com qualidade reduzindo uma 
eventual incapacidade física ou psico-
lógica em consequência da enfermida-
de.

Há de se destacar que, contemporanea-
mente, a área de saúde já tem discutido ou-
tros dois modelos preventivos — além do 
modelo tripartite de Leavell e Clark —, a pre-
venção quaternária e a quinquenária. 

A prevenção quaternária surgiu em 1999 
em uma propositura realizada por Marc Ja-
moulle, no entanto, este modelo de preven-
ção foi oficializado pelo World Organization 
of National Colleges (WONCA), em 2003, 
basicamente o modelo de Jamoulle visa pro-
teger os pacientes de uma intervenção mé-
dica desnecessária ou excessiva e que possa 
evitar doenças iatrogênicas (oriundas do uso 
de um remédio). Atuar na prevenção quater-
nária significa a negativa de opções inaceitá-
veis, ou, ao menos questionáveis, logo, busca 
oferecer alternativas mais criteriosas para um 
determinado tratamento; este modelo ba-
seia-se na premissa do princípio do “primum 
non nocere” (primeiro não prejudicar [o pa-
ciente]).

O outro modelo surgido, mais recente-
mente, é a prevenção quinquenária, que 
consiste em um modelo de prevenção que foi 
descrito por José Agostinho Santos, em 2014, 
em um artigo publicado na revista portugue-
sa de medicina geral e familiar sob o manto 
de que é possível uma prevenção mais efetiva 
atuando nos profissionais da área médica, ou 
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seja, criando mecanismos de proteção e de 
saúde física e psicológica ao funcionário (da 
área de saúde) por meio de ações que visem 
minimizar o desgaste e a síndrome de Bur-
nout14, que se caracteriza pela exaustão física 
e psíquica do profissional. 

Nesta ação preventiva o médico torna-se 
um verdadeiro vetor de medidas preventivas 
em face do paciente e, qualquer ponto fraco 
neste elo pode comprometer todo o desen-
cadeamento destas ações preventivas. Assim 
disserta José Agostinho Santos acerca da pre-
venção quinquenária:

Esta actuação diferencia-se de qualquer 
das outras categorias de prevenção (que 
se centram no campo biopsicossocial do 
paciente e na relação médico-paciente). 
Poder-se-á dizer que constitui uma 
prevenção a um quinto nível e denominar, 
quiçá, de prevenção quinquenária. 
(SANTOS, 2014).

Desta forma, é possível notar que os mo-
delos de prevenção na área de saúde não 
restringem sua atuação, com medidas pro-
filáticas, na “doença” em si — assim como a 
prevenção criminal não se restringe ao crime 
—, mas também em outros elementos que 
podem contribuir para o surgimento ou agra-
vamento do quadro de saúde do paciente, 
como o excesso de medicação — que pode 
redundar em uma doença resultado do pró-
prio medicamento (iatrogenia) — e o foco no 
bem-estar do profissional de saúde.

Vale destacar que no período pós II Guer-
ra Mundial, surgiu a perspectiva de saúde 
coletiva, em especial, com a criação da Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) e da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e o 
conceito que se destacou foi o de que saúde 
é “um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social e não apenas a ausência de 

doença (grifo nosso) ou enfermidade” (OMS, 
1948)15. Este conceito alicerça ainda mais 
a premissa de que a prevenção na área de 
saúde não deve direcionar suas medidas pro-
filáticas somente na doença em si (como já 
dito), tampouco, a prevenção na segurança 
pública deve focar-se somente no crime.

Em nosso país, o entendimento e a impor-
tância da prevenção na área de saúde ganhou 
ainda mais força a partir da Constituição Fe-
deral de 1988 e a estruturação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), e também, a partir da 
promulgação das Leis Orgânicas da Saúde 
(Lei 8.080/90 e 8.142/ 90), cujo foco princi-
pal é o de buscar garantir o direito à saúde  
por meio de “políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e iguali-
tário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação” (CF/88, art. 196).

MODELOS DE PREVENÇÃO 
PROPOSTOS PELA CIÊNCIA 
POLICIAL 

Deve ser considerado que a Ciência Poli-
cial, conforme já se discorreu, é uma ciência 
zetética, dessa forma, é fluida, flexível, per-
meável e se adapta as demandas oriundas da 
coletividade com a mesma velocidade ineren-
te a mudanças na sociedade, contrapondo-
-se, em razão disso, as ciências denominadas 
como dogmáticas.

Na Ciência Policial de Segurança e Ordem 
Pública, apesar de assimilar outras formas e 
padrões preventivos, em face de sua inter-
disciplinaridade, discorre acerca de ações de 
prevenção alicerçadas nos modelos de pre-
venção propostos por Leavell e Clark para a 
área de saúde, no entanto, adaptados as ne-
cessidades e demandas típicas da Segurança 
e Ordem Pública. 

Um dos primeiros a utilizar os modelos 
preventivos da área de saúde e adaptá-los 
para a perspectiva de prevenção criminal, em 
1976, foram Brantingham e Faust que acre-
ditaram que a expressão “prevenção” estaria 
sendo utilizada de maneira confusa e, por-
tanto, precisava ser organizada para evitar o 
conflito de interpretação, desta forma, dis-
correram que:

Crime prevention is the professed mission 
of every agency found within the American 
criminal justice system. In practice, the term 
“prevention” seems to be applied confusin-
gly to a wide array of contradictory activi-
ties. This confusion can be avoided through 
the use of a conceptual model that defi-
nes three levels of prevention: (1) primary 
prevention, directed at modification of cri-
minogenic conditions in the physical and 
social environment at large (grifo nosso); 
(2) secondary prevention, directed at early 
identification and intervention in the lives 
of individuals (grifo nosso); or groups in 
criminogenic circumstances; and (3) ter-
tiary prevention, directed at prevention of 
recidivism (grifo nosso). (BRANTINGHAM, 
FAUST, 1976)16.

Nota-se a ênfase ofertada por Bran-
tingham e Faust ao reforçar que na preven-
ção primária o foco é o ambiente (environ-
ment); a prevenção secundária foca na vida 
dos indivíduos (lives of individuals); e na ter-
ciária o centro da atuação é a prevenção da 
reincidência (prevention of recidivism). Mais 
adiante esta temática será abordada com 
maior detalhamento.    

Vale frisar que Brantingham e Faust tam-
bém são citados por Andresen e Jenion como 
os artífices do emprego do modelo de pre-
venção da saúde para uso na mitigação deli-
tiva ao afirmarem que:

One way to organize crime prevention 
initiatives operating at a number of time 

horizons, according to Brantingham and 
Faust (1976), is to adopt the medical model 
of prevention and borrow the primary-
secondary-tertiary (PST) analogy for the 
conceptualization of crime prevention 
efforts. (ANDRESEN, JENION, 2008 apud 
BRANTINGHAM, FAUST, 1976)17

No mesmo sentido, discorrendo sobre os 
modelos de prevenção, Brantingham e Faust 
são citados pelo professor Sento-Sé o qual 
afirma que:

Há, hoje, algumas formas de organizar e 
distinguir as diferentes modalidades de 
prevenção à violência. A mais geral delas, 
define essa prevenção segundo seu alcance 
e público alvo. Tal como estabelecido por 
Brantingham e Faust (1976), há três níveis 
de abordagens de prevenção: primária, 
secundária e terciária. (grifo nosso). 
(SENTO-SÉ, 2011 apud BRANTINGHAM, 
FAUST, 1976).

Apesar de não haver consenso entre os es-
tudiosos do tema, o modelo de divisão tripar-
tite das prevenções em primária, secundária e 
terciária, permite uma organização das ações 
e atuações que objetivam mitigar a quebra 
da Ordem Pública. Contudo, é certo que há 
outros modelos de prevenção que são, da 
mesma forma, aceitos e questionados pela 
comunidade acadêmica dedicada ao estudo 
dos fenômenos delitivos.

À luz da Ciência Policial também é possível 
discorrer sobre 3 modelos de prevenção — 
as quais possuem, em certa medida, algumas 
características diferentes em relação às pro-
postas pela Criminologia, visto que a Ciência 
Policial, principalmente a de Segurança e Or-
dem Pública não tem como objeto ‘apenas’ o 
delito —, neste sentido cabe dissertar sobre 
os modelos de prevenção primária, secundá-
ria e terciária na visão da Ciência de Seguran-
ça e Ordem Pública.
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O modelo de prevenção primária é aquele 
que tem como foco de destinação o indiví-
duo, portanto, atua como um vetor de so-
cialização buscando criar no indivíduo uma 
“disciplina social consciente”, ou seja, fazer 
o que a sociedade espera de uma pessoa 
sem que, necessariamente, haja um elemen-
to fiscalizador. A prevenção primária produz 
seus efeitos a médio e longo prazo, por este 
motivo, apesar de ser um modelo de preven-
ção muito eficaz e eficiente, por vezes não é 
adotado na sociedade, em especial, pelo ente 
político, muito em razão dos custos de im-
plantação, mas também pelo fato de os re-
sultados não serem ágeis, apesar de apresen-
tarem um reflexo duradouro e de se estender 
por gerações.

O modelo de prevenção primária tem 
como origem ações que se destinam a agir 
no indivíduo para que este não venha a que-
brar a Ordem Pública e não realize atos an-
tissociais. Pode-se pensar nas atuações de 
Controle Social desenvolvidas pela família, 
religião, escola, trabalho, entre diversas ou-
tras medidas que conduzem o cidadão ao ca-
minho daquilo que se espera dele dentro de 
um grupo social.

São características da prevenção primária, 
na perspectiva da Ciência Policial de Seguran-
ça e Ordem Pública: 

• geral: visa à sociedade como um todo;

• morosa: seu resultado demora a surgir 
e a ter seus efeitos visíveis na preven-
ção;

• custosa: demanda um grau de investi-
mento significativo em políticas públi-
cas;

• atua no indivíduo.

É importante destacar que a Lei nº 
8.742/93 (Lei Orgânica de Assistência Social 
- LOAS) é um clássico exemplo do modelo de 
prevenção primária, que independe da polí-
cia preventiva, mas que busca a realização de 
ações consideradas como sendo os “mínimos 
sociais”, para garantir que a assistência social 
seja realizada “de forma integrada às políticas 
setoriais, garantindo mínimos sociais e provi-
mento de condições para atender contingên-
cias sociais e promovendo a universalização 
dos direitos sociais”, em especial, os previstos 
na Carta Maior (artigo 6º) — “educação, a 
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 
o transporte, o lazer, a segurança, a previ-
dência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados”. 
Busca-se, desta forma, desenvolver cidadãos 
aptos para o convívio em coletividade. 

Neste sentido, observa-se que algumas 
atuações de Políticas Públicas podem exercer 
bons reflexos também como Políticas Públicas 
de Segurança e que podem ser vistas como 
ações — governamentais e não governamen-
tais — que possuem capacidade de influir ou 
impactar na mitigação da quebra da Ordem 
Pública.

Na lição de Luiz Flávio Gomes e Antônio 
García-Pablos de Molina (2007), demons-
trando o foco de atuação no indivíduo, dis-
sertam que os instrumentos de prevenção 
primária se dirigem:

[...] à raiz do conflito criminal, para 
neutralizá-lo antes que o problema 
se manifeste. Tratam, pois, de criar os 
pressupostos necessários ou de resolver 
as situações carenciais criminógenas, 
procurando uma socialização proveitosa de 
acordo com os objetivos sociais. Educação 
e socialização, casa, trabalho, bem-estar 
social e qualidade de vida são os âmbitos 
essenciais para uma prevenção primária, 
que opera sempre a longo e médio prazos e 
se dirige a todos os cidadãos (grifo nosso). 

Corroborando a reflexão de Gomes e Moli-
na, disserta Brionas, acerca da prevenção pri-
mária e o foco no indivíduo (cidadãos), que 
esta forma de prevenir o delito:

[...] é orientada a atuar sobre a raiz do 
conflito criminal para neutralizá-lo antes 
que o problema se manifeste. Trabalha 
sobre os aspectos necessários para a 
resolução das carências criminógenas; 
educação, socialização, casa, trabalho, 
bem-estar social e qualidade de vida 
são os elementos imprescindíveis para o 
sucesso da prevenção primária. Aplicando 
estratégias de política social, econômica, 
cultura etc. Fazendo com que os cidadãos 
(grifo nosso) tenham suporte para superar 
os conflitos. Operando a médio e longo 
prazo, mas possuindo um caráter difuso. 
(BRIONAS, 2016)

A professora Vivian Calderoni reforça o 
entendimento de que o modelo primário de 
prevenção atua nas pessoas (comunidade) 
dissertando que:

A prevenção primária é aquela que se 
dirige a toda comunidade (grifo nosso), 
independentemente se seus membros 
estão em uma faixa de risco maior ou 
menor de delinquir. A intenção é evitar 
o cometimento de delitos em geral e de 
promover o bem-estar de toda população 
(grifo nosso). (CALDERONI, 2010) 

Vale a reflexão de que fenômenos não cri-
minais também são passíveis de uma ação 
preventiva de caráter primário, à guisa de 
exemplo, em uma manifestação pública, 
o foco da prevenção no indivíduo se man-
tém, já que, a partir de uma “disciplina so-
cial consciente” que o cidadão, organizador 
do evento traz consigo, o convencimento e a 
aceitação da necessidade de os manifestan-
tes seguirem as normas vigentes e o que foi 
acertado com as autoridades públicas mini-
mizam os riscos de quebra da Ordem Pública. 

Na prevenção secundária o foco de sua 
destinação é o ambiente, dessa maneira, 
bloqueadores que atuam em um espaço em 
razão de um evento que possa quebrar a Or-
dem Pública são típicas ações do modelo se-
cundário. Os resultados oferecidos neste mo-
delo de prevenção são obtidos rapidamente, 
logo que o bloqueador passa a atuar no am-
biente. Entretanto, assim que ele é afastado 
do seu espaço de atuação há uma tendên-
cia de que, rapidamente, o fenômeno volte 
a ocupar a área em que ocorria em razão 
da presença de determinadas estruturas de 
oportunidade que favorecem a existência de 
eventos que podem quebrar a Ordem Pública 
agindo como uma verdadeira força atrativa 
do evento delituoso (tropismo criminal).

Este modelo de prevenção (secundária), 
que atua no ambiente, é a razão de ser da 
polícia preventiva de Segurança e Ordem Pú-
blica, já que age por meio do “emprego o 
homem ou a fração de tropa engajados se-
jam identificados de relance, quer pela farda 
quer pelo equipamento, ou viatura, objeti-
vando a manutenção da ordem pública” (De-
creto nº 88.777/83, aprova o regulamento 
para as polícias militares e corpos de bom-
beiros militares - R-200). Entretanto, há ou-
tros bloqueadores que atuam neste modelo 
de prevenção cujo foco é um determinado 
ambiente, tais como: porta giratórias com 
detectores de metal, câmeras de vigilância, 
mudanças no ambiente arquitetônico das ci-
dades entre outras ações. 

Tem se destacado, na prevenção secun-
dária, o modelo proposto por Jane Jacobs 
(1961) em sua obra intitulada “The death 
and life of great american cities”18 que — em 
nosso sentir, a priori, se amolda ao modelo 
de prevenção secundária, pois, atua no am-
biente — influenciou, sobremaneira, o CPTED 
(Crime Prevention Through Environmental 
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Design19), que se caracteriza por uma abor-
dagem de ação multidisciplinar que procura 
reduzir a quebra da Ordem Pública criando 
um clima de segurança em um determinado 
ambiente para que as pessoas se sintam se-
guras ao ponto de manterem-se alertas bus-
cando fomentar a segurança uns dos outros 
tendo como premissa básica a ideia de apre-
sentar um ambiente “clean” para facilitar a 
concepção de “ver e ser visto”, por meio da 
vigilância natural (natural surveillance) como 
vetor importante de mitigação da quebra da 
Ordem.

Dessa forma, processos de revitalização 
urbana e de gentrificação são instrumentos 
importantes neste caminho em busca de re-
dução de fenômenos que possam quebrar a 
Ordem Pública. 

A revitalização pode ocorrer em diversas 
partes da cidade e, em geral, é ligada a uma 
demanda social local e específica, pode-se 
citar a reforma de uma praça, limpeza e mu-
ramento de terrenos baldios, aperfeiçoamen-
to na iluminação pública entre outras coisas, 
logo, são ações a serem desenvolvidas, em 
geral, pelo Poder Público; já a gentrificação 
é um processo que pode ser descrito como 
de uma revitalização mais ampla e abrangen-
te que contempla mais pessoas e, em regra, 
é financiado, ao menos em boa parte, pelo 
ente particular com interesses diversos, como 
o de realizar obras para fins de especulação 
imobiliária, vendas de ingressos e ganhos 
com publicidade. 

Apesar de questionável e da presença de 
críticos — que acreditam que pessoas mais 
humildes serão expulsas de suas áreas para 
que pessoas de melhor renda se instalem —, 
o processo de gentrificação possui estudos 
internacionais que sinalizam mais ganhos e 
benefícios do que perdas e malefícios. 

Em artigo publicado por Hertz (2015), tra-

tando da gentrificação, intitulado “Higher-i-
nequality neighborhoods reduce inequality” 
(bairros com grande desigualdade reduzem 
desigualdade) afirma que:

In many ways, the study is yet another 
confirmation of earlier work by researchers 
like Raj Chetty and Patrick Sharkey, showing 
that being poor in a poor neighborhood 
is usually much worse than being poor in 
a middle-class or affluent neighborhood 
(grifo nosso)”20 (HERTZ, 2015). 

Corrobora o entendimento de que a gen-
trificação produz mais resultados positivos 
do que negativos um estudo do Instituto 
Furman aponta que pessoas mais humildes 
e carentes que moram em bairros de classe 
média ou média alta acabam ganhando mais 
do que os moradores pobres em áreas de 
baixa renda21. Cortright (2015) em seu artigo 
intitulado “In Defense of Gentrification” (Em 
defesa de gentrificação) menciona estudos 
que tratam deste benefício, como se verifica:

First, a study from NYU’s Furman Center 
suggests that residents of public housing in 
wealthier and gentrifying neighborhoods 
make more money, live with less violence, 
and have better educational options for 
their children, despite also facing some 
challenges. Second, a study from the 
Philadelphia Federal Reserve Bank finds 
that there has been much less displacement 
of existing residents from gentrifying 
neighborhoods than is commonly feared—
and that those who do leave aren’t 
necessarily more likely to move to lower-
income neighborhoods. And finally, a 
Columbia University study on gentrification 
in London also failed to find evidence of 
widespread departures in neighborhoods 
with rising average incomes (CORTRIGHT, 
2015)22. 

Entretanto, conforme foi mencionado, o 
processo de gentrificação também possui 
muitas críticas por entender que afasta os 

mais pobres de áreas centrais e os impulsiona 
para regiões mais periféricas, reduzindo suas 
oportunidades. 

Quanto a prevenção baseada no aperfei-
çoamento e na redução de desordens ur-
banas, é possível verificar que a organiza-
ção ambiental influencia, sobremaneira, no 
processo de mitigação da quebra da Ordem 
Pública, logo, esta forma de prevenção, em 
nosso sentir, se ajusta à prevenção secundá-
ria, cujo foco é o ambiente.

São características da prevenção secundá-
ria: 

• ambiental: a ação preventiva tem 
como foco o espaço ambiental onde o 
fenômeno se manifesta;

• célere: seu resultado preventivo é mais 
imediatista, mas, não gera uma cons-
ciência social;  

• pontual: a ação atua de forma direta 
e precisa em um espaço onde há uma 
maior chance de o fenômeno ocorrer.

De acordo com os professores Luiz Flávio 
Gomes e Antônio García-Pablos de Molina 
(2007), reforçando o foco no ambiente e na 
atuação policial, sobre a prevenção secundá-
ria, afirmam que que:

A chamada prevenção secundária, por 
sua parte, atua mais tarde em termos 
etiológicos: não quando - nem onde - o 
conflito criminal se produz ou é gerado, 
senão quando e onde se manifesta ou se 
exterioriza (grifo nosso). Opera a curto e 
médio prazos e se orienta seletivamente 
a concretos (particulares) setores da 
sociedade: àqueles grupos e subgrupos 
que ostentam maior risco de padecer 
ou protagonizar o problema criminal. A 
prevenção secundária conecta-se com a 
política legislativa penal, assim como com 
a ação policial (grifo nosso) [...]

Em sua reflexão Pádua, reforça as diferen-
ças entre prevenção primária e secundária, 
apontando que o foco do modelo de preven-
ção secundária é o ambiente (local) e não no 
indivíduo, como se verifica:

A prevenção secundária, diferente da 
primária, atua após a existência do crime, 
tendo como alvos locais (grifo nosso) 
onde os crimes já acontecem e são mais 
avançados. Tem uma ação mais concentrada 
e foco nos setores da sociedade com 
problemas criminais, em áreas de maior 
violência, não no indivíduo (grifo nosso). 
(PÁDUA, 2015)

Neste padrão de prevenção (secundária) 
também é possível a precaução de fenôme-
nos não criminais, seguindo o exemplo da 
manifestação, o trajeto por onde transcorre-
rá o evento pode ser passível de ações mitiga-
tórias a fim de minimizar a chance de haver a 
quebra da Ordem Pública atuando, portanto, 
com foco no ambiente. 

A prevenção terciária é o modelo que 
atua na redução da reincidência por meio da 
ressocialização, pode ser implementada, de 
forma incidental, pela polícia preventiva na 
medida que ela busca ressocializar seu capital 
humano que, por algum motivo, rompeu a 
Ordem Pública e praticou desvio de compor-
tamento, neste caso, as ações de laborterapia 
e de cumprimento às regras impostas pela Lei 
de Execução Penal são elementos fundamen-
tais praticados para contribuir com a mitiga-
ção criminal e a reincidência. 

Para se atingir a ressocialização neste mo-
delo de prevenção pode-se atuar também em 
medidas administrativas como instrumento 
de evitar a quebra da ordem, pois, à guisa 
de exemplo, uma multa administrativa pode 
influenciar sobremaneira no evitamento de 
novas incivilidades, agindo no vetor de ‘res-
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socialização’, em ações que possam romper 
a Ordem Pública. 

Este modelo de prevenção é, indubitavel-
mente, o que possui o maior caráter puniti-
vo e o que tem o efeito de prevenção mais 
questionável de todos, pois, para alguns es-
tudiosos, ele surge tardiamente e focando 
‘apenas’ na ressocialização de alguém que já 
infringiu alguma norma. Contudo, em nosso 
sentir, se há espaço para mitigar o fenôme-
no neste segmento de prevenção a atuação 
mitigatória deve ocorrer, visto que, se em um 
mundo ideal, a taxa de reincidência fosse ‘ze-
rada’ — que é o foco deste modelo de pre-
venção terciária — o efeito sobre a quebra da 
Ordem Pública e as incivilidades seria signifi-
cativo, haja vista que muitas pessoas reinci-
dem em sua conduta. 

São características da prevenção terciária: 

• ressocializadora: atua na ressocializa-
ção;

• recidiva: busca evitar a reincidência;

• identificável: atua no infrator de uma 
norma (penal ou administrativa).

Os mestres Luiz Flávio Gomes e Antonio 
García-Pablos de Molina (2007) rezam que: 
“a prevenção terciária, por último, tem um 
destinatário perfeitamente identificável: é 
o recluso (população presa), o condenado; 
e um objetivo certo: evitar a reincidência” 
(grifo nosso).

A AMPLIAÇÃO DOS MODELOS 
DE PREVENÇÃO, A LUZ DA 
CIÊNCIA POLICIAL

Cabe destacar que os modelos de preven-
ção na área de saúde, já transcenderam o pa-
drão tripartite de Leavell e Clark e, contem-

poraneamente, tiveram seu foco de atuação 
preventiva ampliado para 5 modelos de pre-
venção, conforme mencionado, são as ações 
de prevenção primária, secundária e terciária 
(propostos por Leavell e Clark); o modelo de 
prevenção quaternária (proposto por Marc 
Jamoulle) e, finalmente, a prevenção chama-
da de quinquenária (apresentado recente por 
José Agostinho Santos).

Como já se discorreu estes modelos de 
prevenção relacionados à área de saúde não 
possuem foco na “doença”, reforça essa hi-
pótese o fato de que a prevenção quaternária 
visa uma intervenção médica desnecessária 
ou excessiva, portanto, o foco é na atuação 
médica; já a prevenção quinquenária atua no 
profissional de saúde, criando mecanismos 
de proteção e de saúde física e psicológica 
ao funcionário dessa área.

No entanto, é imperioso reforçar que na 
atuação de prevenção a fenômenos com po-
tencial de risco para a quebra da Ordem Pú-
blica o liame com a área de saúde não deve 
ser a de um modelo hospitalar, que é reativo 
e espera seus pacientes, a amarração com a 
área de saúde deve ser no modelo de agência 
de saúde, que não atende a pacientes, mas, 
busca controlar e evitar a disseminação de 
problemas relacionados à saúde. Portanto, a 
prevenção aos fenômenos que podem que-
brar a Ordem Pública deve atuar mais profila-
ticamente, logo, procurando evitar a quebra 
da Ordem.

Neste diapasão, vale relembrar que os 
modelos de prevenção na área da Seguran-
ça e Ordem Pública não possuem o foco no 
crime, primeiro, pelo fato que a Ciência Poli-
cial de Segurança e Ordem Pública não tem 
como objeto de estudo o delito, pois, não se 
justificaria, dessa forma, a atuação da polí-
cia preventiva em manifestações públicas ou 

greves — que, sabidamente, não são crimes, 
pelo contrário, são direitos resguardados 
pela Constituição Federal —; segundo, pelo 
fato de que é possível discorrer sobre formas 
análogas de prevenção, voltadas à segurança 
pública, por meio dos modelos quaternário 
e quinquenário — como ocorre na área de 
saúde, o foco de prevenção não é a doença, 
assim como na Segurança e Ordem Pública 
não é o crime, mas, é a quebra da Ordem 
Pública. 

A prevenção no modelo quaternário ocor-
re baseado em “evidências” de diagnósticos 
e de probabilidades, calcado em estudos do 
fenômeno para direcionar a atuação preven-
tiva para onde há uma maior chance de haver 
quebra da Ordem, é o emprego do “princípio 
da massa”23, dessa maneira, ações mitigató-
rias de pouca eficácia ou, até mesmo desne-
cessárias e prejudiciais à população, devem 
deixar de ser realizadas. 

Pensando em uma operação bloqueio rea-
lizada em um momento de grande concen-
tração de fluxo de automóveis, no chamado 
horário de rush, quando a maioria da popu-
lação está se deslocando ao trabalho ou re-
tornando dele, pode-se refletir que essa atua-
ção é questionável sob o ponto de vista de 
retorno operacional e ainda com prejuízo à 
população, vale, o princípio do “primum non 
nocere”, mas, neste caso, se traduz como: em 
primeiro lugar, não prejudicar [o cidadão].

Outro exemplo de ação que pode gerar 
efeito questionável perante o fenômeno que 
pode romper a ordem são atuações despro-
vidas de estudo de efetividade policial, que, 
pode ser traduzido como um estudo de im-
pacto ou uma análise de risco cujo objetivo é 
o de identificar onde há maior chance (risco) 
para a quebra da ordem, neste caso, para 
que se execute uma ação mitigatória. Uma 

operação policial sem esta análise acerca do 
emprego da força policial além possuir gran-
de potencial para não apresentar os resulta-
dos desejados pode redundar em desgaste 
desnecessário dos recursos o que implicaria 
em uma carência de ação de polícia em outra 
área cuja necessidade pode ser mais efetiva.

Sobre a necessidade de bem empregar a 
força policial, otimizando seus recursos ope-
racionais, e, consequentemente, minimizan-
do desgastes desnecessários dos recursos, 
baseado em evidências e estudos técnicos, 
discorre o professor Shecaira em sua obra:

É que não é possível combater certo tipo de 
crime sem que se tenha um mapeamento da 
criminalidade, dias e horas em que o fato é 
cometido, para que um projeto pró-ativo 
de prevenção não venha a desperdiçar 
recursos públicos que poderiam ser 
alocados em áreas mais necessitadas 
(grifo nosso). Por isso, sempre que se 
tem a necessidade de estabelecer-se uma 
estratégia, esta é feita segundo parâmetros 
determinados. (SHECAIRA, 2008)

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
visando a otimização de seus ativos opera-
cionais, baseado em evidências, sistematizou 
e implantou em 2007 o Plano de Policiamen-
to Inteligente (PPI) que, na visão de Caparroz 
(2017), consiste:

[...] uma metodologia de monitoramento 
e análise de índices criminais, com base 
em dados consistentes (registros de delitos 
por meio da confecção de Boletins de 
Ocorrências na Delegacias de Polícia), 
a fim de orientar o planejamento do 
policiamento preventivo e a execução 
de ações policiais que visam a prevenir 
e diminuir os delitos nos locais de maior 
incidência (grifo nosso), além de possibilitar 
a prisão de infratores que estejam atuando 
em determinadas regiões (CAPARROZ, 
2017).

É cediço que um bom desenvolvimento 
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da atividade policial é importantíssimo para 
a redução de fenômenos que possam que-
brar a ordem, além disso — apesar de vários 
pensamentos em contrário, principalmente 
dos adeptos do movimento de política cri-
minal minimalista —, o encarceramento de 
pessoas que cometeram crimes também é, 
iniludivelmente, um fator que contribui para 
a redução de fatos que rompam com a or-
dem pública.

Os técnicos do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (IPEA), Sachsida e Mendon-
ça, em seu artigo intitulado de “Combatendo 
homicídios no Brasil: o que funciona em São 
Paulo funciona na Bahia?” Na conclusão do 
trabalho discorreram que:

Este trabalho verificou o impacto das 
políticas públicas de repressão sobre a 
taxa de homicídios no Brasil no período 
2003-2009. Os resultados encontrados 
sugerem que, nos estados onde houve 
êxito em reduzir as taxas de homicídio, 
o aumento na taxa de policiamento 
e de encarceramento foram variáveis 
importantes para a redução da violência 
(grifo nosso). Contudo, nos estados 
onde a taxa de homicídios aumentou, 
as políticas de repressão demonstraram 
pouca relevância no período (SACHSIDA e 
MENDONÇA, 2014).

E para aqueles mais incrédulos e que cos-
tumam mencionar estudos comparados com 
outros países, prossegue a conclusão de Sa-
chsida e Mendonça, discorrendo sobre o em-
prego de estratégias diferentes que acabam 
apresentando impactos diferentes:

 Os resultados descritos no parágrafo 
anterior parecem sugerir que diferentes 
estratégias policiais têm efeitos distintos 
sobre as taxas de homicídio. Este resultado 
contraria o estudo de Levitt (2004) para 
os Estados Unidos. Sendo assim, parece 
que, no Brasil, estratégias policiais 
diferentes podem, sim, ter impactos 
diferentes sobre a criminalidade (grifo 

nosso). Também é importante ressaltar 
que vários estados reduziram seu efetivo 
policial como proporção da população, 
isso também pode ter sido um importante 
motivador do recente incremento nas taxas 
de violência ocorridas no Brasil (SACHSIDA 
e MENDONÇA, 2014).

O entendimento de que um bom direcio-
namento da atividade policial, baseado em 
evidências, encaminhando parte da força po-
licial preventiva para as “áreas quentes” e a 
repressão qualificada, em especial, para con-
flitos adaptativos complexos que envolvem 
organizações criminosas e crimes ultravio-
lentos, conforme já apontado por Sachsida 
e Mendonça em estudo do IPEA, são instru-
mentos importantes para a redução de even-
tos que possam quebrar a Ordem Pública. 

Esta mesma compreensão é corroborada 
pelo professor de relações públicas na Univer-
sidade de Princeton e sociólogo, Patrick Shar-
key, que em sua obra denominada “Uneasy 
Peace: The great crime decline, the renewal 
of city life, and the next war on violence” (Paz 
inquieta: O grande declínio do crime, a reno-
vação da vida na cidade e a próxima guerra à 
violência) disserta sobre o tema.

Vale ressaltar ainda que em artigo recen-
te, Fonseca (2018) mencionando a obra de 
Sharkey discorrendo sobre os dois vetores 
importantes para evitar a quebra da Ordem 
Pública (policiamento e repressão qualifica-
da) reza que:

O primeiro fator, que não deve cair bem 
junto ao establishment cultural brasileiro, é 
mais policiamento e encarceramento (grifo 
nosso). Ele reconhece os custos também 
sociais que isso traz, mas é inegável que 
a redução da violência teve como um de 
seus fatores centrais uma polícia mais 
ativa em combater e investigar o crime 
e uma Justiça mais eficaz em condená-
lo (grifo nosso). Isso se faz não só com 

armamento, mas também com mais 
inteligência e tecnologia (grifo nosso) de 
combate ao crime (FONSECA, 2018).

Adam Gopnik (2018) também discorren-
do sobre a obra de Skarkey reafirma os en-
tendimentos acima haja vista que: Sharkey’s 
guess that the crime decline can be attribu-
ted to the uncomfortable but potent inter-
section of community action and coercive po-
licing seems about as good as any (o palpite 
de Sharkey de que o declínio do crime pode 
ser atribuído à incômoda, mas potente inter-
seção entre ação comunitária e policiamento 
coercitivo parece tão bom quanto qualquer 
outro). 

Por fim, pode-se discorrer acerca do mo-
delo de prevenção quinquenária que é aque-
la que tem como foco o profissional, ou seja, 
para proteger outras pessoas é mister estar 
protegido. Neste sentido, o profissional deve 
estar apto para lidar com as agruras da pro-
fissão, ser resiliente, portanto, é importante 
proporcionar a busca incansável do bem-es-
tar e da saúde física e mental do profissional 
de segurança e ordem pública, visto que um 
agente bem preparado estará mais capacita-
do a enfrentar a dinâmica e as variáveis da 
profissão, aumentando sua resiliência.

A implantação de prevenção quinquenária 
ocorre por meio de instruções, treinamentos, 
assistência de saúde, seja física ou psicológi-
ca entre outras que irão contribuir para uma 
melhor atuação do profissional em sua ação 
rotineira, logo, todas as ações de capacita-
ção e de treinamento, bem como, medidas 
que atuem de maneira profilática em relação 
ao conforto do profissional da Segurança e 
Ordem Pública estarão subsumidas pela pers-
pectiva da prevenção quinquenária. 

Quanto aos modelos de prevenção cabe 
discorrer que os exemplos, eventualmente 

apresentados, não devem se encaixar aos 
padrões como algo exato e imutável, pois, a 
Ciência Policial não é cartesiana, ao contrário, 
é flexível e zetética, para tanto, se adapta a 
diversas circunstâncias.

O melhor é pensar em separar os exemplos 
de modelos de prevenção não sob a ótica do 
instrumento, mas, em relação à destinação 
dada ao instrumento preventivo, pois, senão 
veja-se, uma equipe policial — reconhecida 
de relance pelo emprego do equipamento e 
viatura — poderia se amoldar em uma típica 
atuação de prevenção secundária, destinada 
a evitar a quebra da Ordem em um deter-
minado espaço (ambiente). No entanto, se 
esta mesma viatura, que é um instrumento 
de prevenção, estiver destinada, em um de-
terminado momento, a parar, seus integran-
tes descerem e iniciarem uma interação com 
a sociedade por meio de uma conversa com 
um cidadão(ã) na rua, apresentando a ele(a) 
dicas de segurança, neste instante, apesar de 
ser um instrumento de prevenção secundá-
ria seus integrantes estão sendo destinados 
à prevenção primária, voltada ao cidadão (in-
divíduo).

O mesmo ocorrerá com uma palestra di-
recionada a pessoas, buscando orientá-las 
a não usarem drogas e nem a praticar deli-
tos, neste caso, a qual modelo de prevenção 
se está falando? Obviamente, vai depender, 
como já mencionado, da destinação dada ao 
instrumento, pois, se a palestra estiver desti-
nada a jovens para que estes não usem dro-
gas e não pratiquem crimes se está falando 
do modelo de prevenção primária. Contudo, 
se a destinação dada ao instrumento (pales-
tra) for a reeducandos do sistema prisional 
para que eles não usem (novamente) drogas 
e não pratiquem (novamente) crimes, inilu-
divelmente, se está tratando do modelo de 
prevenção terciária.



Revista A Força PolicialRevista A Força Policial22 23

v.5, n. 17 - 2020 http://revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/

Neste lanço, é imperioso reforçar que o 
que caracteriza o modelo de prevenção não 
é o instrumento e sim a destinação dada ao 
instrumento de prevenção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destarte, pode-se concluir e verificar que 

para o Cientista Policial de Segurança e Or-
dem Pública — que se nutre da propedêutica 
da Ciência Policial, como ramo mestre — o 
que interessa são os chamados fatos de in-
teresse policial, ou seja, não somente aque-
las situações consideradas como crime pelo 
ordenamento jurídico, mas também aquelas 
tidas como meras incivilidades e que podem 
redundar em ofensa à Segurança e a Ordem 
Pública. Para isso, a Ciência Policial de Segu-
rança e Ordem Pública conta com diversas 
técnicas que irão auxiliar o Cientista Policial 
em estudos do cotidiano para poder enten-
der o contexto em que está inserido e, dessa 
forma, contribuir com seu conhecimento téc-
nico e prático para o aumento da sensação 
de segurança da sociedade e redução dos fa-
tos de interesse policial que podem quebrar 
a Ordem Pública.

Na polícia do século XXI, baseada na Ciên-
cia Policial, não há campo para o policiamen-
to passivo ou aleatório, a atividade de polícia 
ostensiva deve ser inteligente, ativa e direcio-
nada para onde os fatos de interesse policial 
estejam ocorrendo, para atender à demanda 
sobre Segurança Pública e ainda buscar solu-
cionar problemas sociais que aflijam a Segu-
rança e a Ordem Pública. Essa é a polícia que 
a sociedade deseja, pois, uma Força Policial, 
ainda mais bem preparada, irá resultar em 
benefícios à sociedade.

Esse é o modelo da nova polícia de Segu-
rança e Ordem Pública, uma verdadeira Insti-
tuição de prestação de serviços ao povo, mol-
dada sob os ideais democráticos de respeito 

à vida, a integridade física e aos Direitos Hu-
manos, ou seja, uma legítima polícia cidadã.
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-originale.com/fr/livres-anciens-1455-1820/his-
toire/la-mare-traite-de-la-police-ou-lon-trouve-
ra-1713-46535. Acesso em: 17 abr. 20.

 2   Em tradução livre: é principalmente de eventos 
passados que podemos traçar as regras de 
segurança e conduta para o presente e para o 
futuro.

3  Em tradução livre: história da polícia através 
dos tempos, insistindo em seu papel de proteger 
a felicidade do homem.

4  Em tradução livre: missões no controle da es-
trada, bem como a tranquilidade dos parisienses.

5 Informação disponível: https://classiques-gar-
nier.com/nicolas-delamare-theoricien-de-la-poli-
ce-preface.html?displaymode=full. Acesso em: 
01 abr. 2020.

6  Em tradução livre: basicamente, entende 
Delamare, os oficiais dos órgãos policiais são 
indubitavelmente mais úteis para a sobrevivência 
da sociedade do que os juízes, que são apenas 
intérpretes de fatos consumados.

7  Em tradução livre: a ordem e a disciplina que 
reinam entre os cidadãos que a compõem.

8 Em tradução livre: pode contribuir para a 
felicidade dos cidadãos, e principalmente para 
a conservação da ordem e da disciplina, os 
regulamentos que buscam tornar a vida mais 
confortável.

9 Em tradução livre: a ciência da polícia depende 
de fixar todas as coisas relativamente ao estado 
preferível da sociedade, afirmando-a, melhoran-
do-a e portando-a de fontes que coincidem com 
a felicidade dos membros que a compõem.

10 Assim o faz a professora Maria Luísa Gama, 
em seu artigo intitulado: As Ciências de Polícia 

em Portugal: teoria, reformismo e prática nos 
finais do Antigo Regime. Informação disponível:  
https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/14536.
pdf.

11  Em tradução livre: O “Tratado de vários ramos 
policiais” é um documento inestimável para 
todos os interessados   na Administração Pública 
mexicana durante a parte final do vice-reinado. 
A propósito disso, todos os pontos interessantes 
para a ciência da polícia.

12  Em tradução livre: “É a polícia que fornece os 
elementos necessários de progresso e melhoria 
da sociedade”.

13  Em tradução livre: “O estudo sistemático e 
metódico da polícia como instituição e como 
estrutura. Em termos programáticos, propõe-
se o conhecimento da essência institucional 
e estrutural da polícia, sua origem, evolução, 
componentes funcionais e orgânicos, relações e 
fins.

14  Segundo Mariana Carneiro, em seu artigo 
publicado no Jornal Médico, sob o título: 
Prevenção quinquenária: um nível de prevenção 
esquecido? Trata-se de um “esgotamento 
emocional, despersonalização e baixa realização 
pessoal e vários estudos têm vindo a mostrar 
a sua elevada prevalência nos profissionais 
de saúde e o consequente impacto nas suas 
atividades”. Informação disponível: https://
www.jornalmedico.pt/opiniao/34259-prevencao-
quinquenaria-um-nivel-de-prevencao-esquecido.
html

15  Conceito apresentado pela Organização 
Pan-americana de Saúde (OPAS) citando 
a Organização Mundial de Saúde (OMS). 
Informação disponível: https://www.paho.org/
hq/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=14401:health-indicators-conceptual-and-
operational-considerations-section-1&Itemid=0
&limitstart=1&lang=pt.
16  Em tradução livre: A prevenção ao crime 
é a missão declarada de todas as agências 
encontradas no sistema de justiça criminal 
americano. Na prática, o termo “prevenção” 

parece ser aplicado de maneira confusa a uma 
ampla gama de atividades contraditórias. Essa 
confusão pode ser evitada através do uso de 
um modelo conceitual que define três níveis de 
prevenção: (1) prevenção primária, direcionada 
à modificação das condições criminogênicas no 
ambiente físico e social em geral; (2) prevenção 
secundária, direcionada à identificação e 
intervenção precoces na vida de indivíduos ou 
grupos em circunstâncias criminogênicas; e 
(3) prevenção terciária, direcionado à prevenção 
de reincidência.

17  Em Tradução livre: Uma maneira de organizar 
iniciativas de prevenção ao crime que operam em 
diversas ocasiões, segundo Brantingham e Faust 
(1976), é adotar o modelo médico de prevenção 
e emprestar a analogia primária, secundária e 
terciária (PST) para a conceituação dos esforços 
de prevenção ao crime.

18  Em tradução livre: A morte e a vida das grandes 
cidades americanas

19  Em tradução livre: Prevenção de crimes através 
do desenho ambiental

20  Em tradução livre: de várias maneiras, o estudo 
é mais uma confirmação de trabalhos anteriores 
de pesquisadores como Raj Chetty e Patrick 
Sharkey, mostrando que ser pobre em um bairro 
pobre é geralmente muito pior do que ser pobre 
em um bairro de classe média ou abastado.

21  Informação disponível em: https://www.phi-
ladelphiafed.org/-/media/community-develop-
ment/publications/discussion-papers/discussion-
-paper_gentrification-and-residential-mobility.
pdf?la=en. Acesso em: 19 jun. 2020.

22 Em tradução livre: Primeiro, um estudo do 
Furman Center da NYU sugere que os moradores 
de moradias públicas em bairros mais ricos e 
gentrificantes ganham mais dinheiro, vivem 
com menos violência e têm melhores opções 
educacionais para seus filhos, apesar de também 
enfrentarem alguns desafios. Segundo, um 
estudo do Federal Reserve Bank da Filadélfia 

conclui que houve muito menos deslocamento 
de residentes existentes de bairros gentrificantes 
do que se costuma temer - e que aqueles que 
saem não têm necessariamente mais chances 
de se mudar para bairros de baixa renda. E, 
finalmente, um estudo da Universidade Columbia 
sobre gentrificação em Londres também não 
encontrou evidências de partidas generalizadas 
em bairros com rendimentos médios crescentes.

23 O máximo de poder de ação deve ser exercido 
no momento e no local oportuno para se alcançar 
um resultado decisivo e efetivo.
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RESUMO

O presente trabalho visa analisar o pano-
rama constitucional da segurança pública no 
Brasil com o advento da Constituição Federal 
de 1988. Para tanto, partiu das teorias con-
tratualistas e formação dos Estados nacionais 
abordando o monopólio do uso da força pelo 
Estado, chegando a um conceito de seguran-
ça pública. Posteriormente, aborda o trata-
mento que a Constituição de 1988 confere à 
segurança pública, fazendo sua distinção em 
relação à segurança nacional. Este trabalho 
analisou, ainda, as competências estaduais e 
municipais da segurança pública, passando 
por uma breve consideração acerca da pos-
sibilidade de investigação por parte do Mi-
nistério Público. Aborda também os órgãos 
de segurança pública constitucionalmente 
estabelecidos e a relação entre segurança e 
poder de polícia. Trata ainda do trânsito e se-
gurança viária, e do posicionamento do STF 
acerca da questão.

Palavras-Chave: Constituição. Segurança 
Pública. Segurança Nacional. Entes Federa-
dos. Poder de polícia. Trânsito.

ABSTRACT
This study aims to analyze the constitutio-

nal landscape of public security in Brazil with 

the advent of the Constitution of 1988. To 
this end, it left the contractarian theories and 
formation of national states addressing the 
monopoly of force by the state, reaching a 
concept of security public. Later, it addresses 
the treatment that the 1988 Constitution gi-
ves the public safety, making their distinction 
in relation to national security. This paper 
also analyzed state and local competences 
of public safety, through a brief considera-
tion of the possibility of investigation by pro-
secutors. Also addresses the public security 
organs constitutionally established and the 
relationship between security and police po-
wer. Also deals with traffi c and road safety, 
and the Supreme Court position on the is-
sue. 

Keywords: Constitution. Public safety. Na-
tional security. Federated entities. Police po-
wer. Traffi c.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Desde os primórdios da civilização os seres 

humanos se agrupam para buscar uma maior 
segurança para si e para seus bens, e, ao mes-
mo tempo, guerreaiam com os demais gru-
pos a fi m de obter melhores territórios, bens 
ou, até mesmo, escravos. Com a formação 
dos Estados nacionais pactuou-se que o uso 
da violência passaria ao domínio exclusivo do 
Estado que em troca garantiria a segurança 
individual de seus habitantes.

Tomando por base o monopólio do uso da 
força pelo Estado, surgiu a noção de segu-
rança pública, que passou por diversas acep-
ções ao longo do tempo. Nesse contexto, o 
presente trabalho busca analisar os aspec-
tos constitucionais da segurança pública na 
Constituição brasileira de 1988.

Para tanto, aborda inicialmente que para 
a sociedade como um todo segurança públi-
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ca se refere à violência, passando pelo surgi-
mento do Estado moderno e as teorias dos 
contratualistas, com enfoque nas apresenta-
das por Hobbes e Locke, muitas vezes anta-
gônicas. Posteriormente, passa pelas noções 
de poder e Estado apresentadas por Webber 
e pela evolução das funções das leis e liber-
dades individuais na visão de Hannah Arendt. 

Apresentadas essas questões, o presente 
trabalho passa à análise do tratamento cons-
titucional da segurança pública no Brasil, 
onde apresenta o artigo 144 da Constituição 
Federal de 1988, e as responsabilidades do 
Estado e da sociedade no que toca à segu-
rança. Abordando, ainda, o posicionamento 
do STF acerca da questão. Posteriormente 
aborda a separação da segurança publicada 
ideia de segurança nacional, tratadas como 
uma única “segurança” antes da Constitui-
ção de 1988. Abordando rapidamente o po-
sicionamento do STF acerca da possibilidade 
de investigação por parte do Ministério Públi-
co, tema ainda muito controvertido na dou-
trina pátria.

Em seguida, passa a abordar a segurança 
pública nos Estados-membros, passando pela 
simetria constitucional e o entendimento do 
STF acerca da impossibilidade de “inovação” 
por parte dos Estados em relação ao propos-
to pela União acerca do tema. Para tanto, o 
presente trabalho compara as Constituições 
Estaduais de São Paulo e do Rio de Janeiro, 
em face da Constituição Federal e do posicio-
namento de nossa Corte Maior. Nesse ponto 
também é rapidamente abordada a centrali-
zação do poder na União, o que acaba por 
tornar o federalismo brasileiro anômalo.

Após, tem-se às considerações acerca dos 
aspectos municipais da segurança pública, 
passando pelo recém-sancionado Estatuto 
das Guardas Municipais, e sua possível in-
constitucionalidade. Seguidamente, trata 

dos órgãos de segurança pública definidos 
pela Constituição Federal, e pelo entendi-
mento do STF acerca da impossibilidade de 
criação de órgãos não previstos pela Carta 
Maior, e a criação da Força Nacional de Segu-
rança. Analisando, também, a relação exis-
tente entre o conceito de poder de polícia e a 
segurança pública. Feito isso, passa à breves 
apontamentos em relação ao trânsito, que, 
segundo o artigo 144 da Constituição, tam-
bém é englobado pelo conceito de seguran-
ça pública. 

Assim, o presente trabalho conclui que 
embora ainda haja muito que ser feito em 
relação à segurança pública, o Estado brasi-
leiro tem avançado na normatização e pla-
nejamento do setor, principalmente no que 
toca à segurança no trânsito.

2 O MONOPÓLIO DO USO DA 
FORÇA E A SEGURANÇA PÚBLICA 

Quando se apresenta a discussão acerca 
da Segurança Pública um dos primeiros pon-
tos a serem levantados é a violência, seja por 
parte dos chamados “criminosos”, ou por 
parte do Estado.

Nessa linha, recorde-se que antes da cons-
tituição dos Estados nacionais centralizado-
res e monopolizadores dos recursos de força, 
a violência era compreendida como uma for-
ma indispensável à garantia da vida dos ho-
mens, os quais tinham suas experiências coti-
dianas norteadas pela expectativa de guerra, 
já que se fazia necessário serem socializados 
mediante valores que dessem sustentação ao 
estado permanente de conflito1.

Com a criação do Estado moderno pac-

1  SOARES, Luiz Eduardo. Meu casaco de coro-
nel: quinhentos dias no front da Segurança Pública 
do Rio de Janeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 
2000.

tuou-se que o uso da violência passaria a seu 
domínio exclusivo que em troca garantiria a 
segurança dos indivíduos. Segundo esta pers-
pectiva, o filósofo inglês Thomas Hobbes, em 
sua obra O Leviatã (1651), preocupado em 
resolver os conflitos emergentes no estado 
de natureza2 alerta para o egoísmo dos ho-
mens, alegando que pelo fato de não serem 
apenas dotados de razão, mas também de 
paixão necessitam de lutas entre si, em de-
fesa de suas vaidades ou em defesa dos seus 
direitos3. Portanto, embora iguais segundo a 
própria natureza e nascidos em plena liber-
dade, os homens vivem em permanente dis-
puta pelo poder, estabelecendo um estado 
de guerra, onde é recorrente o uso da violên-
cia para a sua defesa4. 

Porém, se os homens almejam a paz de-
vem seguir a razão para estabelecer um pac-
to social, aceitando abrir mão de parte de 
sua liberdade, entregando-a ao soberano 
revestido de todo poder e força, que terá a 
incumbência de garantir a vida de todos os 
homens5. Emerge daí o Estado civil, repre-
sentado pela figura do soberano (monarca), 
imbuído da responsabilidade de garantir a 
segurança de todas as pessoas6. 

Mas Hobbes alerta que o arcabouço jurí-
dico não é suficiente para o Estado garantir 
tal direito, conforme o famoso adágio por ele 
criado: “Sem a espada, os Pactos não passam 
2  O Estado de natureza na visão de Hobbes 
seria o estado de guerra de todos contra todos.
3  DIAS, Lúcia Lemos. A política de seguran-
ça pública entre o monopólio legítimo da força e os 
direitos humanos: a experiência da Paraíba no pós 
1988. Recife, 2010.
4  HOBBES, Thomas. Leviatã, ou, a matéria, for-
ma e poder de um estado eclesiástico e civil. Trad. 
Rosina D’Angina. São Paulo: Ícone, 2000.
5  Op. Cit.
6  DIAS, Lúcia Lemos. A política de seguran-
ça pública entre o monopólio legítimo da força e os 
direitos humanos: a experiência da Paraíba no pós 
1988. Recife, 2010.

de palavras sem força que não dão a mínima 
segurança a ninguém”7. Neste sentido, pode-
-se afirmar que a ideia de monopólio estatal 
da violência, discutida por Weber tem origem 
na teoria hobbesiana. A ideia de monopólio 
no sentido weberiano é preconizada ainda 
em Hobbes quando defende caber ao sobe-
rano o acumulo de todos os poderes e da 
força8.

Hobbes coloca-se em contraposição à divi-
são dos poderes posteriormente pregada por 
Locke. Quanto à soberania popular, Hobbes 
a concebe somente no momento do pacto 
social, porém após constituído o poder so-
berano, “o povo” desaparece como tal dian-
te do soberano. O poder deve ser indivisível, 
concentrado nas mãos do soberano que não 
deverá, para Hobbes, em hipótese alguma 
ser democrático9.

Fica assim justificada por Hobbes a neces-
sidade da soberania do Rei, pois na sua visão, 
o melhor governo é aquele que detém o po-
der máximo, a exemplo do Leviatã que sig-
nifica um poderoso “monstro marinho”, ou 
ainda “Deus Mortal a quem devemos, abai-
xo do Deus Imortal, nossa paz e defesa”10. 
É da força deste todo poderoso que ficam 
a depender a segurança, a ordem e a paz 
entre os homens. Deste modo, justifica-se a 
instauração de um governo autoritário que, 
mediante o uso de seu poder e da violência 
a qualquer custo, possa garantir a segurança 
dos homens11.
7  HOBBES, Thomas. Leviatã, ou, a matéria, for-
ma e poder de um estado eclesiástico e civil. Trad. 
Rosina D’Angina. São Paulo: Ícone, 2000.
8  DIAS, Lúcia Lemos. A política de seguran-
ça pública entre o monopólio legítimo da força e os 
direitos humanos: a experiência da Paraíba no pós 
1988. Recife, 2010.
9  Op. Cit.
10  HOBBES, Thomas. Leviatã, ou, a matéria, for-
ma e poder de um estado eclesiástico e civil. Trad. 
Rosina D’Angina. São Paulo: Ícone, 2000.
11  DIAS, Lúcia Lemos. A política de seguran-
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Adepto da tese do estabelecimento do con-
trato social como solução para as ameaças in-
ternas e externas enfrentadas pelos indivíduos 
no estado natureza, em sua obra O segundo 
tratado sobre o governo, um ensaio sobre a 
origem, extensão e objetivo do governo civil, 
John Locke (1690) defende a instalação do 
governo/Estado civil, como medida indispen-
sável ao alcance do direito à vida, à liberdade 
e à propriedade12. 

Em oposição a Hobbes, argumenta Locke 
que o Estado deve ser regido fundamental-
mente pelas leis e não pelos homens, ao mes-
mo tempo em que o poder soberano pertence 
ao povo que nunca poderá renunciar comple-
tamente a ele. Por isso, para Locke o poder 
está no Parlamento, onde têm assento os re-
presentantes do povo. O poder estatal deve fi-
car sob a égide dos legisladores, mas cabendo 
ao povo o poder supremo de afastar ou alte-
rar o legislativo, quando ele não desempenhar 
suas funções em consonância com as atribui-
ções que lhe competem. Locke, além de ad-
vogar a limitação do poder do governo, para 
que não haja risco do poder ficar concentrado 
na mão de uma pessoa, também postula a ne-
cessidade da divisão dos poderes13.

Considerado um dos fundadores da doutri-
na liberal, Locke14 apresenta-se como defensor 
da preservação dos bens patrimoniais do indi-
víduo: para ele, o direito de propriedade é um 
direito natural. Portanto, o papel primordial do 
ça pública entre o monopólio legítimo da força e os 
direitos humanos: a experiência da Paraíba no pós 
1988. Recife, 2010.
12  LOCKE, John. Ensaio sobre a verdadeira ori-
gem, extensão e fim do governo civil. Textos filosófi-
cos, Lisboa: Edições 70,1999.
13  DIAS, Lúcia Lemos. A política de seguran-
ça pública entre o monopólio legítimo da força e os 
direitos humanos: a experiência da Paraíba no pós 
1988. Recife, 2010.
14  LOCKE, John. Ensaio sobre a verdadeira ori-
gem, extensão e fim do governo civil. Textos filosófi-
cos. Lisboa: Edições 70,1999.

governo civil deve ser salvaguardar o direito à 
propriedade, significando dizer que a noção de 
segurança culmina na proteção dos bens ma-
teriais do indivíduo. Consoante a esta leitura, 
pode ser dito que a política de Segurança Pú-
blica focada na defesa do patrimônio, inclusive, 
muitas vezes sobrepondo-o ao direito à vida, 
pode ser associada ao pensamento de Locke15.

Destarte, cabe dizer que, segundo Hannah 
Arendt16, do século XVII ao século XIX, a função 
das leis não era primordialmente a garantia de 
liberdades, mas sim a proteção do direito à pro-
priedade. Assevera que durante esse período 
quem garantia a liberdade dos indivíduos era a 
propriedade e não o direito. Portanto, a proprie-
dade e a liberdade coincidiam e a conexão en-
tre ambas permitia a liberdade. Por conseguin-
te, “quem dizia propriedade dizia liberdade, e 
recuperar ou defender os próprios direitos de 
propriedade era o mesmo que lutar pela liber-
dade”17. Para a autora:

(...) foi apenas quando o povo se tornou 
livre, sem possuir propriedades que lhe 
protegessem as liberdades, que as leis foram 
necessárias, a fim de proteger diretamente 
as pessoas e a liberdade pessoal, em lugar 
de protegerem apenas os seus direitos de 
propriedade18.

A separação formal entre propriedade e ga-
rantia de outras liberdades, a partir da positi-
vação dos direitos civis, tende a influenciar na 
mudança do significado da segurança e, certa-
15  DIAS, Lúcia Lemos. A política de seguran-
ça pública entre o monopólio legítimo da força e os 
direitos humanos: a experiência da Paraíba no pós 
1988. Recife, 2010.
16  ARENDT. Hannah. Sobre a Revolução. Tra-
dução de I. Morais. Lisboa. Relógio D’Água Editores, 
2001.
17  DIAS, Lúcia Lemos. A política de seguran-
ça pública entre o monopólio legítimo da força e os 
direitos humanos: a experiência da Paraíba no pós 
1988. Recife, 2010.
18  ARENDT. Hannah. Sobre a Revolução. Tra-
dução de I. Morais. Lisboa. Relógio D’Água Editores, 
2001. 

mente, havendo também alteração dos meios 
para alcançá-la. A positivação ou historicização 
do direito acontece no século XIX, com o ocaso 
do jusnaturalismo e o aparecimento do histori-
cismo e do positivismo jurídico19.

Nesta perspectiva, o sociólogo alemão, as-
sociado à Escola de Frankfurt e à Teoria Crítica, 
Walter Benjamin20, alega que com a positivação 
do direito, ou mesmo com a abordagem his-
tórica do direito, a violência passa a ter outra 
explicação. Ela deixa de ser vista como produto 
da natureza, ou seja, o uso da violência deixa 
de ser visto como prática social naturalizada, ou 
meio justificável consoante os fins a serem al-
cançados21.

Segundo Benjamin, tomando por base o di-
reito positivo, o uso da violência passa a ser jus-
tificado não mais pelos fins a serem alcançados, 
mas pela legitimidade dos meios empregados. 
A diferença do direito natural para o direito po-
sitivo, com relação ao tratamento dispensado à 
violência, é que o direito natural tende a explicar 
a legitimidade do uso da violência a partir da 
noção de fins justos, e o direito positivo procura 
justificar se os fins são justos ou não, a partir da 
legitimidade dos meios violentos22.

Hobbes, ao defender o poder absoluto do 
monarca e o uso por esse de todos os meios, 
com vistas à garantia da segurança dos indiví-
duos, afirma um conceito de poder em que o 
soberano está acima das leis. Esta visão de po-
der e, consequentemente, também de garantia 

19  DIAS, Lúcia Lemos. A política de seguran-
ça pública entre o monopólio legítimo da força e os 
direitos humanos: a experiência da Paraíba no pós 
1988. Recife, 2010.
20  BENJAMIN, Walter. Para uma Crítica de la 
violência. Traducido del inglês por Héctor A. Murena. 
Buenos Aires: Leviatan, 1995.
21  DIAS, Lúcia Lemos. A política de seguran-
ça pública entre o monopólio legítimo da força e os 
direitos humanos: a experiência da Paraíba no pós 
1988. Recife, 2010.
22  BENJAMIN, Walter. Para uma Crítica de la 
violência. Traducido del inglês por Héctor A. Murena. 
Buenos Aires: Editora Leviatan, 1995.

da segurança, diferencia-se da leitura de Locke 
que, mesmo considerando a propriedade como 
direito fundamental, postula a divisão de pode-
res e a observância aos limites legais, até chegar 
a defender o direito de resistência quando o so-
berano se torna tirano23.

A explicação de poder baseada no direito 
natural, que se vincula à visão hobbesiana, vai 
de certo modo se fazer presente na abordagem 
compreensiva de monopólio estatal da força/
violência, apresentada pelo autor alemão Max 
Weber24. O termo legitimidade é explicitamente 
empregado por ele ao referir-se ao monopó-
lio estatal da violência, embora o direito (posi-
tivado), segundo a compreensão do autor, se 
apresente como um elemento primordial para 
legitimação do poder estatal25.

Para Weber “um Estado é uma comunidade 
humana que se atribui (com êxito) o monopólio 
legítimo da violência física, nos limites de um 
território definido”. Todavia, na contemporanei-
dade, “o direito ao emprego da coação física 
pode ser assumido por outras instituições à me-
dida que o Estado permita”, embora, o Estado 
seja a “fonte única do direto de recorrer à for-
ça”26.

Argumenta o autor que, embora a força 
não se constitua única do Estado, constitui-se 
em elemento específico deste. Para ele, o Es-
tado moderno ou o Estado capitalista é uma 
instituição política caracterizada pela “relação 
de homens que dominam seus iguais”, atra-
23  DIAS, Lúcia Lemos. A política de seguran-
ça pública entre o monopólio legítimo da força e os 
direitos humanos: a experiência da Paraíba no pós 
1988. Recife, 2010.
24  WEBER, Max . Economia e Sociedade. 4. ed. 
São Paulo: UNB e Imprensa Oficial do Estado de São 
Paulo, 2004. Vol. 1.
25  DIAS, Lúcia Lemos. A política de seguran-
ça pública entre o monopólio legítimo da força e os 
direitos humanos: a experiência da Paraíba no pós 
1988. Recife, 2010.
26  WEBER, Max. A política como vocação. Trad. 
Maurício Tragtenberg, Brasília: Editora Universidade 
de Brasília, 2003.
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vés da “violência legítima (isto é, considerada 
legítima)”. Todavia, para que essa instituição 
dominadora exista, faz-se necessário que haja 
concordância por parte dos dominados27 com 
“a suposta autoridade dos poderes (estatais) 
dominantes”28.

Feitas as considerações acima acerca da vio-
lência e do monopólio estatal da força, ainda 
nos perguntamos o que seria segurança públi-
ca.

Para responder a tal indagação recorremos 
ao dicionário Houaiss da Língua Portuguesa que 
define Segurança como um “estado, qualidade 
ou condição de quem ou do que está livre de 
perigos, incertezas, assegurado de danos e ris-
cos eventuais; situação em que nada há a te-
mer”29. No mesmo diapasão, De Plácido e Silva 
explicita que:

Segurança: derivado de segurar, exprime, 
gramaticalmente, a ação e efeito de tornar 
seguro, ou de assegurar e garantir alguma 
coisa. Assim, segurança indica o sentido de 
tornar a coisa livre de perigos, de incertezas. 
Tem o mesmo sentido de seguridade 
que é a qualidade, a condição de estar 
seguro, livre de perigos e riscos, de estar 
afastado de danos ou prejuízos eventuais. 
E Segurança Pública? É o afastamento, por 
meio de organizações próprias, de todo 
perigo ou de todo mal que possa afetar 
a ordem pública, em prejuízo da vida, da 
liberdade ou dos direitos de propriedade de 
cada cidadão. A segurança pública, assim, 
limita a liberdade individual, estabelecendo 
que a liberdade de cada cidadão, mesmo 
em fazer aquilo que a lei não lhe veda, não 

27  Em relação à necessidade de concordân-
cia por parte dos dominados, merece ser recordado 
o conceito de poder cunhado por Weber: “a proba-
bilidade de impor a própria vontade dentro de uma 
relação social, mesmo que contra toda a resistência 
e qualquer que seja o fundamento dessa probabilida-
de”.
28  Op. Cit.
29  HOUAISS, Antônio. Dicionário Eletrônico 
Houaiss. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009.

pode turbar a liberdade assegurada aos 
demais, ofendendo-a30

Dos conceitos supracitados podemos con-
cluir que segurança é não sentir-se vulnerável 
em relação aos outros homens e à sociedade. 
Sendo, em última análise, um direito fundamen-
tal por estar essencialmente ligado à proteção 
da vida e aos direitos e liberdades individuais de 
cada pessoa, estabelecido na Constituição do 
país na busca por uma sociedade mais justa e 
solidária31. 

Concernente a importância da segurança 
para a manutenção da ordem pública e da paz 
social, mostra-se necessário recordar os objeti-
vos do Estado brasileiro estabelecidos no artigo 
3º da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e 
solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.

Pela leitura do dispositivo supra, nota-se que 
o estado democrático de direito tem como um 

30  SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio 
de Janeiro: Forense, 1963. 4v..
31  LOPES, Hálisson Rodrigo; LEMOS, Natália 
Spósito. Aspectos constitucionais da segurança pú-
blica. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 93, out 
2011. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.
com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_
id=10490&revista_caderno=9>. Acesso em: 10 set. 
2015.

dos principais objetivos satisfazer as necessida-
des humanas e assegurar os direitos e liberda-
des individuais32. 

Nesse cenário, Kildare Gonçalves Carvalho le-
ciona que o Estado tem várias funções, sendo 
que através da função política irá desenvolver os 
meios capazes de alcançar os objetivos estabe-
lecidos pela Constituição:

Sobre a função política, é bom lembrar que 
a ideia de que seja juridicamente livre vem 
sendo questionada, em razão, sobretudo, 
de que o Estado contemporâneo se 
configura como Estado programador e 
dirigente. Define-se então a função política 
como uma conexão de funções legislativas, 
regulamentares, planificadoras e militares, 
de natureza econômica, social, financeira 
e cultural, dirigida à individualização e 
graduação de fins constitucionalmente 
estabelecidos33

Para Kildare Gonçalves Carvalho a função 
administrativa nada mais é do que uma rami-
ficação da função política, vez que através de 
atos administrativos dos órgãos estatais será 
assegurado o funcionamento dos serviços pú-
blicos constitucionalmente previstos, entre eles 
a segurança pública. Conclui Kildare que “po-
de-se dizer que o Estado, como sociedade polí-
tica, existe para realizar a segurança, a justiça e 
o bem-estar econômico e social, os quais cons-
tituem os seus fins.” Dessa forma, temos que 
a segurança pública não pode ser vista apenas 
um dos meios do Estado alcançar seus objeti-
vos, sendo, para além disso, um dos objetivos34.

3 O TRATAMENTO CONSTITUCIONAL 
DA SEGURANÇA PÚBLICA
32  SARLET, Ingo Wofgang. Dignidade da pessoa 
humana e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livra-
ria do Advogado, 2002. 
33  CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Cons-
titucional: Teoria do Estado e da Constituição, Direito 
Constitucional Positivo. 15. ed. rev., atual. e ampl. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2009. p. 139.
34  Op. Cit.

No título V da Constituição Federal de 1988, 
“da defesa do Estado e das instituições demo-
cráticas”, está o capítulo III, “da segurança pú-
blica” composto por um único artigo, o 14435.

35  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.(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 104, de 2019)
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como 
órgão permanente, organizado e mantido 
pela União e estruturado em carreira, 
destina-se a:”(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

I - apurar infrações penais contra a ordem 
política e social ou em detrimento de bens, 
serviços e interesses da União ou de suas 
entidades autárquicas e empresas públicas, 
assim como outras infrações cuja prática tenha 
repercussão interestadual ou internacional e 
exija repressão uniforme, segundo se dispuser 
em lei;

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o contrabando 
e o descaminho, sem prejuízo da ação 
fazendária e de outros órgãos públicos nas 
respectivas áreas de competência;

III - exercer as funções de polícia marítima, 
aeroportuária e de fronteiras;         (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998)
IV - exercer, com exclusividade, as funções de 
polícia judiciária da União.

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, orga-
nizado e mantido pela União e estruturado em carreira, 
destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo 
das rodovias federais.         (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)
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O artigo 144 da Constituição federal de 
1988 dispõe que “a segurança pública é di-
reito e responsabilidade de todos”, fazen-
do-nos concluir que todo cidadão tem sua 
parcela de responsabilidade em relação à 
§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, or-
ganizado e mantido pela União e estruturado em carreira, 
destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo 
das ferrovias federais.         (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de 
carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, 
as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações 
penais, exceto as militares.
§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a 
preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros 
militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe 
a execução de atividades de defesa civil.
§ 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão adminis-
trador do sistema penal da unidade federativa a que per-
tencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais.            
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 
2019)
§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros 
militares, forças auxiliares e reserva do Exército subor-
dinam-se, juntamente com as polícias civis e as polí-
cias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.            (Re-
dação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 
2019)
§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamen-
to dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de 
maneira a garantir a eficiência de suas atividades.
§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas muni-
cipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e 
instalações, conforme dispuser a lei.
§ 9º A remuneração dos servidores policiais integran-
tes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na 
forma do § 4º do art. 39.         (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação 
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
seu patrimônio nas vias públicas:         (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 82, de 2014)
I - compreende a educação, engenharia e fiscalização 
de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, 
que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade ur-
bana eficiente; e         (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 82, de 2014)
II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entida-
des executivos e seus agentes de trânsito, estruturados 
em Carreira, na forma da lei.          (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 82, de 2014)

segurança pública. Sendo assim, não seria 
adequado atribuir todas as responsabilidades 
sobre a questão somente ao Estado. Entre-
tanto, nos incisos do artigo 144 são men-
cionadas apenas as instituições policiais da 
União e dos Estados, sem ressaltar o papel de 
outros órgãos governamentais e da própria 
comunidade na prevenção à violência. A esse 
respeito Moema Dutra Freire esclarece que:

Para entender essa nova perspectiva, é in-
teressante lembrar o contexto da Constitui-
ção de 1988, que aprofundou os princípios 
de descentralização administrativa, conferin-
do a estados e municípios novos papéis. A 
responsabilidade sobre a Segurança Pública, 
nesse conceito, passa a ser prioritariamente 
dos Estados, por serem estes os responsáveis 
pela gestão das polícias civil e militar. Esse 
arranjo dotou os Estados de autonomia na 
condução da política de segurança, mas, ao 
mesmo tempo, dificultou a implementação 
de diretrizes mínimas de uma política nacio-
nal de segurança, o que poderia trazer pre-
juízo para a prevenção e controle da violência 
e criminalidade, pois a manifestação desses 
fenômenos não respeita as fronteiras esta-
duais36.

Importante notar que o Supremo Tribunal 
Federal (STF), ao tratar da Segurança Pública, 
se posicionou no sentido de que ser o direi-
to a segurança prerrogativa constitucional 
indisponível, conceituando ordem pública 
como “a imperiosa necessidade de acautelar 
o meio social contra fatores de perturbação 
que já se localizam na gravidade incomum da 
execução de certos crimes”:

36  FREIRE, Moema Dutra. Acesso à Justiça e 
Prevenção à violência: Reflexões a partir do projeto 
Justiça Comunitária. 2006. 187 f. Dissertação (Mestra-
do em Ciência Política) – Instituto de Ciência Política, 
Universidade de Brasília, Brasília, 2006. Disponível em: 
<http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/
arquivo.php?codArquivo=475>. Acesso em: 05set. 
2014, p. 101-102.

O direito a segurança é prerrogativa 
constitucional indisponível, garantido 
mediante a implementação de políticas 
públicas, impondo ao Estado a obrigação 
de criar condições objetivas que 
possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 
É possível ao Poder Judiciário determinar 
a implementação pelo Estado, quando 
inadimplente, de políticas públicas 
constitucionalmente previstas, sem que 
haja ingerência em questão que envolve o 
poder discricionário do Poder Executivo37. 

O conceito jurídico de ordem pública não se 
confunde com incolumidade das pessoas e 
do patrimônio (art. 144 da CF/1988). Sem 
embargo, ordem pública se constitui em 
bem jurídico que pode resultar mais ou 
menos fragilizado pelo modo personalizado 
com que se dá a concreta violação da 
integridade das pessoas ou do patrimônio 
de terceiros, tanto quanto da saúde pública 
(nas hipóteses de tráfico de entorpecentes 
e drogas afins). Daí sua categorização 
jurídico-positiva, não como descrição do 
delito nem cominação de pena, porém 
como pressuposto de prisão cautelar; 
ou seja, como imperiosa necessidade de 
acautelar o meio social contra fatores 
de perturbação que já se localizam na 
gravidade incomum da execução de 
certos crimes. Não da incomum gravidade 
abstrata desse ou daquele crime, mas da 
incomum gravidade na perpetração em 
si do crime, levando à consistente ilação 
de que, solto, o agente reincidirá no 
delito. Donde o vínculo operacional entre 
necessidade de preservação da ordem 
pública e acautelamento do meio social. 
Logo, conceito de ordem pública que se 
desvincula do conceito de incolumidade 
das pessoas e do patrimônio alheio (assim 
como da violação à saúde pública), mas 
que se enlaça umbilicalmente à noção de 

37  (RE 559.646-AgR, rel. min. Ellen Gracie, jul-
gamento em 7-6-2011, Segunda Turma, DJE de 24-
6-2011.) No mesmo sentido: ARE 654.823-AgR, rel. 
min. Dias Toffoli, julgamento em 12-11-2013, Primei-
ra Turma, DJE de 5-12-2013.

acautelamento do meio social38. 

Atualmente tem-se falado em um terceiro 
paradigma de segurança, a Segurança Cida-
dã, que surgiu em meados do ano de 1990, 
foi implementada na Colômbia em 1995. 
Esse novo paradigma tem como fundamen-
to a aplicação de políticas setoriais em níveis 
locais, ou seja, “parte da natureza multicau-
sal da violência e, nesse sentido, defende a 
atuação tanto no espectro do controle como 
na esfera da prevenção, por meio de políticas 
públicas integradas no âmbito local”39.

A Segurança Cidadã tem como primeiro 
objetivo a identificação dos problemas gera-
dores da violência e delinquência, e em se-
gundo momento a implementação de ações 
planejadas visando à resolução dos proble-
mas identificados, esse processo envolve 
instituições públicas e a sociedade civil bem 
como outras áreas de atuação, como educa-
ção, saúde, lazer, esporte, cultura, cidadania, 
etc40.

Esse novo paradigma, de forma tímida 
tem sido introduzido nos estudos e políticas 
públicas na área da segurança, porém envol-
ve muitos desafios a aplicação prática desse 
paradigma. “Na perspectiva de Segurança 
Cidadã, o foco é o cidadão e, nesse sentido, 
a violência é percebida como os fatores que 
ameaçam o gozo pleno de sua cidadania”41. 

38  (HC 101.300, rel. min. Ayres Britto, julga-
mento em 5-10-2010, Segunda Turma, DJE 18-11-
2010.)
39  FREIRE, Moema Dutra. Acesso à Justiça e 
Prevenção à violência: Reflexões a partir do projeto 
Justiça Comunitária. 2006. 187 f. Dissertação (Mestra-
do em Ciência Política) – Instituto de Ciência Política, 
Universidade de Brasília, Brasília, 2006. Disponível em: 
http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/
arquivo.php?codArquivo=475. Acesso em: 02 nov. 
2010.
40  Op. Cit.
41  Op. Cit.
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Atualmente no Brasil, vive-se o paradigma da 
Segurança Pública, mas aos poucos se tem 
buscado evoluir para o paradigma da Segu-
rança Cidadã, percebendo que a segurança 
é um instituto de extrema complexidade e 
envolve não só os entes estatais, mas toda a 
comunidade42.

No Brasil, o Governo Federal lançou o Pro-
grama Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania (PRONASCI), desenvolvido pelo 
Ministério da Justiça (MJ), o qual trata da 
segurança pública a partir da prevenção. A 
ideia central desse programa é ligar políticas 
de segurança pública com ações sociais de 
prevenção, controle e repressão a violência. 
O programa visa a interação da comunida-
de nos problemas de segurança pública, por 
entender que não há ninguém melhor para 
discutir os problemas de sua comunidade do 
que o próprio morador dessa comunidade. 
O programa age através de 94 ações que en-
volvem a União, os Estados e os municípios 
por meio de mobilizações policiais e comu-
nitárias. O principal foco do PRONASCI está 
nas comunidades onde são realizadas ações 
educativas, de conscientização e de fortaleci-
mento dos laços de cidadania43.

Para estruturação dessa política o progra-
ma estabelece dois aspectos fundamentais 
de atuação: O primeiro que a polícia passe a 
atuar através da filosofia de policiamento co-
munitário e a comunidade se organize atra-
vés dos Conselhos Comunitários de Seguran-

42  LOPES, Hálisson Rodrigo; LEMOS, Natália Spó-
sito. Aspectos constitucionais da segurança pública. In: 
Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 93, out 2011. Dis-
ponível em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_
link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10490&revista_
caderno=9. Acesso em: 10 set 2015.
43 MEDEIROS, Glauco Pereira de. A Constituição 
Federal de 1988 e a Segurança Pública: Direito e Res-
ponsabilidade de Todos. Disponível em: http://www.
jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=4134 Acesso em: 
12 set. 2015.

ça (CONSEGs)44.

O policiamento comunitário é, em senti-
do amplo, uma interação entre a polícia e a 
comunidade, de forma que a comunidade 
coopere com o aparelho policial e materialize 
o preceito do artigo 144, caput da Constitui-
ção Federal. Esta forma de policiamento tem 
suas origens nas cidades americanas do in-
terior, onde um policial faz a ligação entre a 
comunidade e o departamento de polícia. O 
policiamento comunitário baseia-se também 
no estabelecimento dos policiais como “mi-
ni-chefes” de polícia descentralizados em pa-
trulhas constantes, trabalhando em contato 
permanente com a comunidade45.

Por outro lado, a comunidade também 
precisa ser capacitada para poder cobrar os 
seus direitos e também participar de modo 
mais qualificado, atuando de modo organi-
zado. Nesse sentido o programa dispõe da 
criação dos CONSEGs. 

Tais conselhos são formados por grupos 
de moradores que se reúnem com autorida-
des públicas com o objetivo de discutir, anali-
sar, planejar, acompanhar e avaliar a solução 
de problemas de proteção social, contribuin-
do com a segurança de seus bairros e desen-
volvendo campanha educativas e sociais. Os 
CONSEGs são formados por membros natos, 
efetivos e participantes, os membros natos 
são os representantes das polícias civil e mi-
litar e os efetivos são eleitos pela própria co-
munidade46.

Por fim, merece destaque o fato do pará-
grafo 7º do artigo 144 da Constituição não 
ter sido regulamentado até a presente data47, 
44 Op. Cit.
45 Op. Cit.
46 Op. Cit.
47 O Projeto de Lei do Senado nº 391/2015 de 
autoria do Senador Wilder Morais visa regulamentar 
o dispositivo constitucional. Disponível em: http://

de modo que as ações de segurança e a coo-
peração na área de inteligência entre as polí-
cias dos Estados ainda não possui uma dire-
triz única, o que dificulta um planejamento 
eficaz para a prevenção de ilícitos.

4 SEGURANÇA PÚBLICA VERSUS 
SEGURANÇA NACIONAL

O conceito de Segurança Nacional, esta-
belecido durante o período do regime militar 
(1964-1985), tinha como objetivo principal 
a defesa do Estado e manutenção da ordem 
política e social. Nesta fase, o Estado era a 
prioridade48.

Até então o conceito de Segurança Nacio-
nal tinha como ideia de ameaça tudo que pu-
desse atentar contra o governo ou interesses 
dos governantes. “Em suma, o paradigma de 
Segurança Nacional caracteriza-se pela priori-
dade dada, inicialmente, ao inimigo externo, 
materializado no combate ao comunismo, e, 
posteriormente, ao inimigo interno”49.

Com o advento da Constituição de 1988, 
foi substituída a expressão “segurança na-
cional” do texto anterior, que se preocupava 
principalmente com a proteção ao Estado, 
passando-se a adotar a terminologia “segu-
rança pública”. Na Carta de 1988 houve a 
diferenciação e separação entre segurança 
nacional e segurança pública, em que a pri-
meira é voltada para as ameaças externas à 
soberania nacional e defesa do território e a 
segunda referente à manifestação da violên-

www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/ma-
teria/121970 Acesso em: 13 set. 2015.
48 FREIRE, Moema Dutra. Acesso à Justiça e Pre-
venção à violência: Reflexões a partir do projeto Justiça 
Comunitária. 2006. 187 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciência Política) – Instituto de Ciência Política, Uni-
versidade de Brasília, Brasília, 2006. Disponível em: 
<http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/
arquivo.php?codArquivo=475>. Acesso em: 02 nov. 
2010.
49  Op. Cit.

cia e busca da paz social no âmbito interno50.

Nesse sentido, cumpre registrar a impor-
tância das polícias militares para a seguran-
ça nacional, vez que tal instituição é a única 
que possui no mínimo uma unidade em cada 
município brasileiro, reportando ao seu co-
mando e este às Forças Armadas, qualquer 
ameaça à soberania nacional ainda não des-
coberta pela esfera Federal.  

5 SEGURANÇA PÚBLICA NOS 
ESTADOS 

Embora a Constituição Federal de 1988 
trate a Segurança Pública como atribuição 
prioritariamente dos Estados, estes não têm 
ampla liberdade para legislar sobre o tema de 
acordo com as peculiaridades regionais. 

Uma das razões para tanto é o princípio da 
simetria, segundo o qual as Constituições Es-
taduais devem ser o mais próximo possível da 
Constituição Federal. A título exemplificativo, 
reproduz-se o artigo 139 da Constituição do 
Estado de São Paulo que possui redação pra-
ticamente idêntica à previsão constante no 
artigo 144 CRFB/88:

 
Artigo 139 - A Segurança Pública, dever 
do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, é exercida para a preservação da 
ordem pública e incolumidade das pessoas 
e do patrimônio. 

§ 1º - O Estado manterá a Segurança Pública 
por meio de sua polícia, subordinada ao 
Governador do Estado. 

50  LOPES, Hálisson Rodrigo; LEMOS, Natália 
Spósito. Aspectos constitucionais da segurança pú-
blica. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 93, out 
2011. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.
com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_
id=10490&revista_caderno=9>. Acesso em: 10 set 
2015.
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§ 2º - A polícia do Estado será integrada 
pela Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros. 

§ 3º - A Polícia Militar, integrada pelo Corpo 
de Bombeiros, é força auxiliar, reserva do 
Exército51.

Ainda em relação à simetria, veja-se que 
a Constituição do Estado do Rio de Janeiro 
buscou originalmente inovar em relação ao 
previsto na Carta Federal, como observamos 
no artigo 183 da Constituição daquele esta-
do:

Art. 183 - A segurança pública, que inclui a 
vigilância intramuros nos estabelecimentos 
penais*, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida 
para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
pelos seguintes órgãos estaduais:

I - Polícia Civil; 

II - Polícia Penitenciária*; 

III - Polícia Militar; 

IV - Corpo de Bombeiros Militar52. 

Entretanto, o STF entendeu que os dispo-
sitivos da Constituição Carioca eram incom-
patíveis com o artigo 144 da Constituição 
Federal declarando a inconstitucionalidade 
destes53.
51  Disponível em: http://www.legislacao.sp.
gov.br/legislacao/dg280202.nsf/a2dc3f553380ee0f-
83256cfb00501463/46e2576658b1c52903256d-
63004f305a?OpenDocument Acesso em: 12 set. 
2015.
52 Disponível em: http://www.alerj.rj.gov.br/pro-
cesso6.htm Acesso em: 12/08/2015.
53 * STF - ADIN - 236-8/600, de 1990 - “Por 
maioria de votos, o Tribunal JULGOU PROCEDENTE a 
ação, para declarar a inconstitucionalidade das expres-
sões “que inclui a vigilância intramuros nos estabeleci-
mentos penais” e do inciso II, todos do art. 180 (atual 
183) da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 

No mesmo sentido, o Estado do Rio de 
Janeiro objetivando adequar a sua realidade 
regional o tratamento conferido à segurança 
pública, trouxe a previsão de mais um órgão 
de segurança, o Instituto-Geral de Perícias, 
com fundamento no artigo 183, § 5º da Car-
ta Estadual:

§ 5º - Lei específica definirá a organização, 
funcionamento e atribuições do órgão 
responsável pelas perícias criminalística 
e médico-legal, que terá organização e 
estrutura próprias54.    

Entretanto, o STF, também neste caso, en-
tendeu pela inconstitucionalidade do disposi-
tivo Carioca, sob o argumento da   “Impossi-
bilidade da criação, pelos Estados-membros, 
de órgão de segurança pública diverso da-
queles previstos no art. 144 da Constituição”:

“Impossibilidade da criação, pelos Estados-
membros, de órgão de segurança pública 
diverso daqueles previstos no art. 144 da 
Constituição. (...) Ao Instituto-Geral de 
Perícias, instituído pela norma impugnada, 
são incumbidas funções atinentes à 
segurança pública. Violação do art. 144, c/c 
o art. 25 da Constituição da República.”55 

Outra razão responsável por tal limitação 
à liberdade legislativa estadual, é que dife-
rentemente do que ocorre nos Estados Uni-
dos da América (EUA) e Alemanha, e do que 
teoriza Pierre-Joseph Proudhon56, o Brasil é 
vencidos os Ministros marco Aurélio, Paulo Brossard, 
Moreira Alves e Presidente, que a declaravam impro-
cedente”. - Plenário, 07.05.1992 Publicada no D.J. Se-
ção I de 15.05.92. - Acórdão, DJ 01.06.2001.
54 Disponível em: http://www.alerj.rj.gov.br/pro-
cesso6.htm Acesso em: 12 ago. 2015.
55 ADI 2.827, rel. min. Gilmar Mendes, julga-
mento em 16-9-2010, Plenário, DJE de 6-4-2011. 
Vide: ADI 1.182, voto do rel. min. Eros Grau, julga-
mento em 24-11-2005, Plenário, DJ de 10-3-2006; 
ADI 236, rel. min. Octavio Gallotti, julgamento em 
7-5-1992, Plenário, DJ de 1º-6-2001.
56 Acerca da teoria Federalista, Proudhon de-
fende a teoria de “Todo poder ao município”, en-

uma federação com forte centralização de 
poder na esfera Federal. Tal centralização no 
poder central acaba por tornar a autonomia 
existente entre os entes federados anômala57.

Para tratar da anomalia federativa brasilei-
ra, partiremos da premissa de que os entes 
federados são autônomos. E que autonomia, 
originária dos vocábulos gregos auto (de si 
mesmo) + nomos (lei), pode ser entendida 
como autodeterminação. Nessa linha, para 
que os entes federados pudessem ser con-
siderados realmente autônomos estes deve-
riam poder legislar sobre suas competências 
de forma plena, observando como parâme-
tro limitador de sua atuação apenas a Cons-
tituição. 

Contudo, no federalismo Brasileiro os es-
tados e municípios devem observar, antes de 
implantar qualquer política pública, as diretri-
zes impostas pela União, e qualquer tentativa 
de posicionamento diverso, ainda que em ra-
zão das peculiaridades regionais é “punida” 
pela União, seja arguindo a inconstitucionali-
dade da norma, seja com o corte no repasse 
de verbas (já que é a União o ente federado 
que mais arrecada no Brasil). Assim, o que 
ocorre na prática é uma grande ingerência da 
União na política regional e local. 

6 SEGURANÇA PÚBLICA NOS 
MUNICÍPIOS

Quanto às atribuições municipais, o artigo 
144, § 8º da Constituição Federal confere às 
guardas municipais as atribuições ligadas à 
segurança. O recém-sancionado Estatuto das 
Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014) es-
tendendo ser necessário inverter a teoria clássica da 
centralização no poder central, in: PROUDHON, Pier-
re-Joseph. Do princípio federativo. São Paulo: Imagi-
nário/Nu-Sol,2001.
57 Nesse sentido, para aprofundar a questão do 
federalismo anômalo recomenda-se a leitura da obra 
Federalismo Assimétrico de Dircêo Torrecillas Ramos.

tabelece que as guardas são instituições de 
caráter civil, uniformizadas e armadas, que 
têm a função de proteção municipal preven-
tiva, ressalvadas as competências da União, 
dos Estados e do Distrito Federal. Entre os 
princípios mínimos de atuação das guardas 
municipais estão a proteção dos direitos hu-
manos fundamentais, do exercício da cidada-
nia e das liberdades públicas; a preservação 
da vida, redução do sofrimento e diminuição 
das perdas; o patrulhamento preventivo; o 
compromisso com a evolução social da co-
munidade; e o uso progressivo da força.

A maior controvérsia se apresenta em rela-
ção a equiparação de atribuições que a Lei nº 
13.022/2014 entre as guardas, as polícias e 
os bombeiros, com funções de prevenção e a 
repressão imediata, além do atendimento de 
situações de emergência, o que vai de encon-
tro ao regramento constitucional. 

Note-se que o art. 2º caput do Estatuto 
das guardas municipais inovou em relação ao 
texto da Constituição Federal, atribuindo às 
guardas municipais função de proteção mu-
nicipal preventiva, invadindo a competência 
constitucional das policias militares, pois a 
elas cabe a proteção preventiva, por meio da 
atribuição de polícia ostensiva, também cha-
mada doutrinariamente de polícia preventi-
va58.

7 ÓRGÃOS DE SEGURANÇA 
PÚBLICA

Segundo o artigo 144 da Constituição 
Federal, a segurança pública será promo-
vida através dos seguintes órgãos estatais: 
Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, 
Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis e 
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares.
58 Nesse sentido, foi proposta em 20/08/2014 a 
ADIn nº 5156, ainda pendente de julgamento questio-
nando o Estatuto das Guardas Municipais.
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Merece destaque, antes de entrarmos 
nas características de cada um dos órgãos 
acima listados, que embora o artigo 144, § 
10 trate da segurança viária, o STF entende 
que os DETRANs não podem ser considera-
dos como órgãos de segurança pública:

Os Estados-membros, assim como o 
Distrito Federal, devem seguir o modelo 
federal. O art. 144 da Constituição 
aponta os órgãos incumbidos do exercício 
da segurança pública. Entre eles não 
está o Departamento de Trânsito. Resta 
pois vedada aos Estados-membros a 
possibilidade de estender o rol, que esta 
Corte já firmou ser numerus clausus, para 
alcançar o Departamento de Trânsito59.

Feita a consideração acerca dos DETRANs, 
passa-se à análise dos órgãos. A Polícia Fede-
ral é um órgão subordinado diretamente ao 
Ministério da Justiça, instituída por lei como 
órgão permanente, organizado e mantido 
pela União e estruturado em carreira tem a 
função de: apurar infrações penais contra a 
ordem política e social ou em detrimento de 
bens, serviços e interesses da União ou de 
suas entidades autárquicas e empresas públi-
cas, assim como outras infrações cuja prática 
tenha repercussão interestadual ou interna-
cional e exija repressão uniforme, segundo 
se dispuser em lei; Prevenir e reprimir o tráfi-
co ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
contrabando e o descaminho, sem prejuízo 
da ação fazendária e de outros órgãos pú-
blicos nas respectivas áreas de competência; 
Exercer as funções de polícia marítima, ae-
roportuária e de fronteiras; e exercer, com 
exclusividade, as funções de polícia judiciária 
da União. Sendo assim, a Polícia Federal tem 
competências amplas, com atuação em todo 
o território nacional, apurando crimes espe-
cíficos, que envolvam sobretudo os interesses 
59  ADI 1.182, voto do rel. min. Eros Grau, jul-
gamento em 24-11-2005, Plenário, DJ de 10-3-2006. 
Vide: ADI 2.827, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento 
em 16-9-2010, Plenário, DJE de 6-4-2011.

da União60. 

A Polícia Rodoviária Federal órgão perma-
nente, organizado e mantido pela União e 
estruturado em carreira, destina-se, na forma 
da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodo-
vias federais. Quando foi criada, em 1928, 
foi denominada “Polícia das Estradas”, por 
ser incumbida do patrulhamento das estra-
das. Durante um período foi subordinada ao 
Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT), atualmente é um órgão 
subordinado ao Ministério da Justiça e tem 
a função de combater os crimes nas rodovias 
e estradas federais, fiscalizar e monitorar o 
tráfego de veículos, atuando na manutenção 
da segurança nas rodovias61.

A Polícia Ferroviária Federal, órgão perma-
nente, organizado e mantido pela União e 
estruturado em carreira, destina-se, na forma 
da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferro-
vias federais62. 

Às polícias civis, dirigidas por delegados 
de polícia de carreira, incumbem, ressalva-
da a competência da União, as funções de 
polícia judiciária e a apuração de infrações 
penais, exceto as militares. A Polícia Civil é a 
polícia judiciária dos Estados, subordinada ao 
governador do Estado, do Distrito Federal e 
dos Territórios63.

Às polícias militares cabem a polícia osten-
siva e a preservação da ordem pública; aos 
corpos de bombeiros militares, além das atri-
buições definidas em lei, incumbe a execução 
de atividades de defesa civil. As polícias mili-
tares e corpos de bombeiros militares, forças 
60  LOPES, Hálisson Rodrigo; LEMOS, Natália 
Spósito. Aspectos constitucionais da segurança pú-
blica. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 93, out 
2011. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.
com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_
id=10490&revista_caderno=9>. Acesso em: 10 set. 
2015.
61  Op. Cit.
62  Op. Cit.
63  Op. Cit.

auxiliares e reserva do Exército, subordinam-
-se, aos Governadores dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Territórios64.

Uma questão relevante, no que toca os 
órgãos de segurança pública é o fato do STF, 
até o presente momento, admitir a investiga-
ção por parte do Ministério Público, questão 
muito controvertida no país. Nesse sentido, 
entende a Corte Constitucional pátria:

A cláusula de exclusividade inscrita no art. 144, 
§ 1º, IV, da Constituição da República – que não 
inibe a atividade de investigação criminal do 
Ministério Público – tem por única finalidade 
conferir à Polícia Federal, dentre os diversos 
organismos policiais que compõem o 
aparato repressivo da União Federal (Polícia 
Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia 
Ferroviária Federal), primazia investigatória 
na apuração dos crimes previstos no próprio 
texto da Lei Fundamental ou, ainda, em 
tratados ou convenções internacionais65. 
(grifos acrescidos)

Possibilidade de investigação pelo Ministério 
Público. Delitos praticados por policiais. A 
presente impetração visa o trancamento de 
ação penal movida em face dos pacientes, 
sob a alegação de falta de justa causa e de 
ilicitude da denúncia por estar amparada 
em depoimentos colhidos pelo Ministério 
Público. (...) É perfeitamente possível que 
o órgão do Ministério Público promova a 
colheita de determinados elementos de 
prova que demonstrem a existência da 
autoria e da materialidade de determinado 
delito. Tal conclusão não significa retirar 
da Polícia Judiciária as atribuições 
previstas constitucionalmente, mas apenas 
harmonizar as normas constitucionais 
(arts. 129 e 144) de modo a compatibilizá-
las para permitir não apenas a correta e 
regular apuração dos fatos supostamente 
delituosos, mas também a formação da 
opinio delicti. O art. 129, I, da CF, atribui 
ao Parquet a privatividade na promoção 
da ação penal pública. Do seu turno, o 

64  Op. Cit.
65  (HC 89.837, rel. min. Celso de Mello, julga-
mento em 20-10-2009, Segunda Turma, DJE de 20-
11-2009.)

CPP estabelece que o inquérito policial é 
dispensável, já que o Ministério Público 
pode embasar seu pedido em peças de 
informação que concretizem justa causa 
para a denúncia. Ora, é princípio basilar da 
hermenêutica constitucional o dos ‘poderes 
implícitos’ segundo o qual, quando a CF 
concede os fins, dá os meios. Se a atividade 
fim – promoção da ação penal pública – 
foi outorgada ao Parquet em foro de 
privatividade, não se concebe como não 
lhe oportunizar a colheita de prova para 
tanto, já que o CPP autoriza que ‘peças 
de informação’ embasem a denúncia. 
Cabe ressaltar, que, no presente caso, os 
delitos descritos na denúncia teriam sido 
praticados por policiais, o que, também, 
justifica a colheita dos depoimentos das 
vítimas pelo Ministério Público66.

Outro órgão de segurança pública impor-
tante de ser tratado é a Força Nacional de Se-
gurança, que é um programa de cooperação 
entre os Estados-Membros e a União a fim 
de executar, através de convênio, atividades 
e serviços imprescindíveis à preservação da 
ordem pública, da incolumidade das pessoas 
e do patrimônio, atuando também em situa-
ções de emergência e calamidades públicas. 
Portanto, nada mais é do que uma integra-
ção entre os Estados federados e a União, 
passando esta à prestar apoio aos órgãos de 
segurança federais e estaduais, sob a coorde-
nação do Ministério da Justiça67.

Foi criada pelo Decreto nº 5.289, de 29 
de novembro de 2004, sendo instituída ob-

66  (HC 91.661, rel. min. Ellen Gracie, julgamen-
to em 10-3-2009, Segunda Turma, DJE de 3-4-2009.) 
No mesmo sentido: HC 93.930, rel. min. Gilmar Men-
des, julgamento em 7-12-2010, Segunda Turma, DJE 
de 3-2-2011.
67 VELASQUEZ. Douglas Pohlmann. A (in) 
constitucionalidade da Força Nacional de Seguran-
ça Pública. Disponível em: http://jus.com.br/arti-
gos/37331/a-in-constitucionalidade-da-forca-nacio-
nal-de-seguranca-publica/2#ixzz3m6MFhX3j Acesso 
em: 18 set. 2015.
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jetivando a atuação nos Estados-Membros a 
fim de executar atividades de policiamento 
ostensivo, em casos de perturbação à ordem 
pública, incolumidade das pessoas e do patri-
mônio. Posteriormente, com o advento da Lei 
11.473/2007 passou a cumprir o artigo 241 
da Constituição Federal68, o qual exige que o 
convênio entre União e Estados esteja previsto 
em lei e não bastando Decreto do Poder Execu-
tivo. A Força Nacional de Segurança, atualmen-
te, engloba atividades da polícia militar, polícia 
civil, perícias e corpos de bombeiros militares.

A discussão acerca da constitucionalidade 
ou não da Força Nacional de Segurança Pública 
deve, necessariamente, analisar o que dispõe o 
artigo 241 da Constituição Federal, pois é este 
o dispositivo que viabiliza, salvo melhor juízo, a 
atuação de profissionais de um ente federado 
em outro. Embora a Força Nacional de Segu-
rança Pública não esteja prevista de forma ex-
pressa no artigo 144 da Constituição Federal, 
ela é considerada um serviço público (descrito 
no artigo 241) e atende, desde o ano de 2007, 
aos requisitos exigidos pela nossa Magna Carta.

Além disso, se utiliza de profissionais que 
são investidos nas carreiras públicas dos Esta-
dos-Membros, como policiais e bombeiros, 
desde que haja convênio firmado entre a União 
e o Estado-Membro que remete seus volun-
tários. Conclui-se, assim, que estes servidores 
possuem capacidade e legitimidade plena de 
atuação, estendida para os demais entes da 
Federação por força de lei e do convênio fir-
mado69.
68 Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação 
entre os entes federados, autorizando a gestão asso-
ciada de serviços públicos, bem como a transferência 
total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens 
essenciais à continuidade dos serviços transferidos. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998)

69  VELASQUEZ. Douglas Pohlmann. A (in) 
constitucionalidade da Força Nacional de Seguran-

A jurisprudência brasileira tem se posicio-
nado no sentido de não reconhecer a incons-
titucionalidade da Força devido ao seu espírito 
de cooperação entre os entes federados aten-
dendo, assim, aos interesses de todos os en-
volvidos. Vejamos a ementa do julgado mais 
recente acerca do tema, proferido pelo Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região (TRF-1):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORÇA NACIONAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP. PROGRAMA 
DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA. CRIAÇÃO 
PELO DECRETO Nº 5.289/2004. PORTARIAS 
EXPEDIDAS PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
QUE AUTORIZAM O EMPREGO DA FNSP NOS 
ESTADOS-MEMBROS. ILEGALIDADE NÃO 
CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. I - A 
segurança pública, dever do Estado, direito 
e responsabilidade de todos, é exercida 
para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio 
(art. 144 da Constituição Federal), constando 
do art. 241 do diploma constitucional 
que União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios disciplinarão os consórcios 
públicos e os convênios de cooperação entre 
os entes federados. II - A Força Nacional 
de Segurança Pública - FNSP não constitui 
órgão autônomo de segurança pública, mas 
apenas instrumento de cooperação para 
auxiliar Estados-membros, por meio de ato 
formal de adesão, voluntário, a preservar a 
ordem pública e a incolumidade das pessoas 
e do patrimônio, de modo que não há que se 
falar em violação ao art. 144 da Constituição 
Federal. III - O só fato de a FNSP se destinar a 
garantir a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio 
não justifica a situação excepcional de 
intervenção da União nos Estados e no 
Distrito Federal, devendo ser observado, 
sempre que possível, o pacto federativo. IV - 
A ausência de previsão quanto à proibição de 
prorrogação do prazo inicialmente previsto 

ça Pública. Disponível em: http://jus.com.br/arti-
gos/37331/a-in-constitucionalidade-da-forca-nacio-
nal-de-seguranca-publica/2#ixzz3m6MFhX3j Acesso 
em: 18 set. 2015.

para a atuação da FNSP afasta a alegação de 
inobservância da regra de que o programa 
de cooperação federativa, além do que o 
simples pedido de dilação do lapso de tempo 
inicialmente previsto não afasta seu caráter 
de ação episódica e planejada, desde que 
demonstrada a indispensável necessidade. V 
- Recurso de apelação do Ministério Público 
Federal ao qual se nega provimento70. 

Importante frisar, em relação ao acórdão 
acima, o manifesto do Governador de Estado, 
sendo condição obrigatória para a atuação da 
Força Nacional de Segurança o consenso entre 
os entes envolvidos, de modo a não interferir 
na autonomia de cada um deles. Para o TRF-1, 
a atuação da Força Nacional de Segurança Pú-
blica significa, pois, apoio aos Estados e ao Dis-
trito Federal para a garantia da segurança pú-
blica, para preservação do direito à vida e para 
a garantia da dignidade da pessoa humana, 
conforme estabelece o texto constitucional71.

Assim, devemos nos atentar para o fato 
de nossa Corte Maior ter registrado expressa-
mente a impossibilidade dos Estados criarem 
órgão de segurança pública diverso dos previs-
tos no artigo 144 da Constituição. Contudo, o 
fundamento constitucional da Força Nacional 
de Segurança é o artigo 241 da Constituição, 
o que em uma interpretação sistêmica acaba 
por permitir o complemento ao rol do artigo 
144, razão pela qual, embora ainda se discuta 
intensamente sua inconstitucionalidade, en-
tende-se ser possível a existência deste órgão 
como auxiliar das forças de segurança origi-
nalmente previstas em nossa Carta. 

70  TRF-1 - AC: 686 PA 2009.39.00.000686-2, 
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM 
MEGUERIAN, Data de Julgamento: 22/02/2013, SEX-
TA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.328 de 
11/03/2013
71 VELASQUEZ. Douglas Pohlmann. A (in) 
constitucionalidade da Força Nacional de Seguran-
ça Pública. Disponível em: http://jus.com.br/arti-
gos/37331/a-in-constitucionalidade-da-forca-nacio-
nal-de-seguranca-publica/2#ixzz3m6MFhX3j Acesso 
em: 18 set. 2015.

8 SEGURANÇA PÚBLICA E PODER 
DE POLÍCIA

O poder de polícia é um instituto jurídico 
criado para resguardar a existência da vida em 
comunidade, através da regulamentação da 
relação jurídica entre a administração pública 
e os administrados72.

É sob a fundamentação do poder de po-
lícia que os entes estatais responsáveis pela 
manutenção e garantia da ordem pública e 
da incolumidade das pessoas e do patrimônio 
vão agir na limitação dos direitos e liberdades 
individuais de cada cidadão para preservar o 
bem estar coletivo. Dessa forma, o poder de 
polícia está intrinsecamente ligado à seguran-
ça pública, uma vez que o primeiro é condi-
ção de validade na aplicação dos mecanismos 
necessários para a garantia do segundo73. Nas 
palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

Pelo conceito clássico, ligado à concepção 
liberal do século XVIII, o poder de 
polícia compreendia a atividade estatal 
que limitava o exercício dos direitos 
individuais em benefício da segurança. 
Pelo conceito moderno, adotado no direito 
brasileiro, o poder de polícia é a atividade 
do Estado consistente em limitar o exercício 
dos direitos individuais em benefício do 
interesse público74.

No mesmo sentido Toschio Mukai traz o 
poder de polícia como “ uma faculdade, ine-
rente à Administração Pública, que esta de-
tém, para disciplinar e restringir as atividades, 

72 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual 
de Direito Administrativo. 18. ed. rev., ampl. e atual. 
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007.
73 LOPES, Hálisson Rodrigo; LEMOS, Natália 
Spósito. Aspectos constitucionais da segurança pú-
blica. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 93, out 
2011. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.
com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_
id=10490&revista_caderno=9>. Acesso em: 10 set. 
2015.
74 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Admi-
nistrativo. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
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o uso e gozo de bens e de direitos, bem assim 
as liberdades dos administrados, em benefício 
da coletividade”75.

José dos Santos Carvalho Filho, ao discorrer 
sobre o poder de polícia expõe que este pode 
ser entendido de forma ampla ou estrita. O 
sentido amplo do poder de polícia “significa 
toda e qualquer ação restritiva do Estado em 
relação aos direitos individuais”76, já o sentido 
estrito “se configura como atividade adminis-
trativa, que consubstancia, como vimos, ver-
dadeira prerrogativa conferida aos agentes da 
Administração, consistente no poder de restrin-
gir e condicionar a liberdade e a propriedade. 
”77.  Assim, conclui Carvalho Filho que:

(...) não há como confundir polícia-função com 
polícia-corporação: aquela é a função estatal 
propriamente dita e deve ser interpretada 
sob o aspecto material, indicando atividade 
administrativa; esta, contudo, corresponde à 
ideia de órgão administrativo, integrado nos 
sistemas de segurança pública e incumbido 
de prevenir os delitos e as condutas ofensivas 
à ordem pública, razão por que deve ser vista 
sob o aspecto subjetivo (ou formal). A polícia-
corporação executa frequentemente funções 
de polícia administrativa, mas a polícia-
função, ou seja, a atividade oriunda do poder 
de polícia, é exercida por outros órgãos 
administrativos além da corporação policial78.

Faz-se necessária ainda a distinção entre po-
lícia administrativa e polícia judiciária, contudo 
deve-se mencionar que no âmbito do Direito 
Administrativo a diferenciação reside em relação 
à administração pública, no campo do Direito 
Constitucional os mecanismos de distinção são 
específicos ao contexto da segurança pública79.
75  MUKAI, Toschio. Direito administrativo siste-
matizado. São Paulo: Saraiva, 1999.
76 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual 
de Direito Administrativo. 18. ed. rev., ampl. e atual. 
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007.
77  Op. Cit.
78  Op. Cit.
79  LOPES, Hálisson Rodrigo; LEMOS, Natália 
Spósito. Aspectos constitucionais da segurança públi-

Para o Direito Administrativo, a polícia ad-
ministrativa é incumbida da prevenção, agin-
do sobre as atividades dos indivíduos ou ações 
antissociais, buscando impedir que o compor-
tamento individual cause prejuízos maiores à 
sociedade/coletividade80. A polícia judiciária, 
apesar de ser atividade administrativa, atua na 
função jurisdicional penal, regulada pelo Código 
de Processo Penal (CPP) e executada por órgãos 
de segurança (polícia civil ou militar), ao passo 
que a polícia administrativa o é por órgãos ad-
ministrativos de caráter mais fiscalizador81. 

9 TRÂNSITO E SEGURANÇA 
PÚBLICA

Em que pese o artigo 144, § 10 trate da se-
gurança viária, segundo o entendimento atual 
do STF seus órgãos não podem ser considerados 
como “de segurança pública”, como já aborda-
do em relação aos DETRANs. Ainda assim, algu-
mas considerações sobre o Sistema Nacional de 
Trânsito (SNT) são digas de nota.

O SNT foi criado pelo Código de Trânsito 
Brasileiro, o CTB (Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997), sendo formado pelo conjunto de 
órgãos e entidades da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios que tem por 
finalidade o exercício das atividades de planeja-
mento, administração, normatização, pesquisa, 
registro e licenciamento de veículos, formação, 
habilitação e reciclagem de condutores, edu-
cação, engenharia, operação do sistema viário, 
policiamento, fiscalização, julgamento de infra-
ções e de recursos e aplicação de penalidades82, 
ca. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 93, out 
2011. Disponível em: http://www.ambito-juridico.
com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_
id=10490&revista_caderno=9. Acesso em: 10 set. 
2015.
80  ARAGAO, Alexandre Santos de. Legalidade e 
regulamentos administrativos no Direito Contemporâ-
neo: uma analise doutrinaria e jurisprudencial. Revista 
Forense, v.99, n. 368, jul.-ago. 2003
81 Op. Cit.
82 Disponível em: www.denatran.gov.br/snt.htm 
Acesso em: 10 set.2015.

sendo sua coordenação máxima atribuição do 
Ministério das Cidades, na forma do Decreto nº 
4.711/200383.

O SNT atualmente é composto pelos seguin-
tes órgãos e entidades: I - o Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sis-
tema e órgão máximo normativo e consul-
tivo; II - os Conselhos Estaduais de Trânsito 
- CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito 
Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, 
consultivos e coordenadores; III - os órgãos 
e entidades executivos de trânsito da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios; IV - os órgãos e entidades executivos 
rodoviários da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios; V - a Polícia 
Rodoviária Federal; VI - as Polícias Militares 
dos Estados e do Distrito Federal; e VII - as 
Juntas Administrativas de Recursos de Infra-
ções - JARI84.

Note-se que dentre os órgãos integrantes 
do SNT as polícias (Rodoviárias e Militares), 
são as responsáveis por atuar nas questões 
de segurança pública ligadas ao trânsito.

Os principais objetivos do SNT são: I - es-
tabelecer diretrizes da Política Nacional de 
Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, 
ao conforto, à defesa ambiental e à educação 
para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento; 
II - fixar, mediante normas e procedimentos, 
a padronização de critérios técnicos, finan-
ceiros e administrativos para a execução das 
atividades de trânsito; e III - estabelecer a sis-
temática de fluxos permanentes de informa-
ções entre os seus diversos órgãos e entida-
des, a fim de facilitar o processo decisório e a 
integração do Sistema85.

Por fim, registre-se que conforme a Lei nº 
83 Disponível em: http://www.cidades.gov.br/ 
Acesso em: 10 set. 2015.
84 Disponível em: www.denatran.gov.br/snt.htm 
Acesso em: 10 set. 2015.
85 Disponível em: http://www.cidades.gov.br/ 
Acesso em: 10 set. 2015. 

12.058/2009, a autoridade portuária ou a 
entidade concessionária de porto organiza-
do poderá celebrar convênios com os órgãos 
do SNT, com a interveniência dos Municípios 
e Estados, juridicamente interessados, para 
o fim específico de facilitar a autuação por 
descumprimento da legislação de trânsito86.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A noção de segurança pública vem sen-

do alterada ao longo da história, e, mais es-
pecificamente no Brasil, com a Constituição 
Federal de 1988 passou a representar um 
instituto garantidor da vida humana, razão 
pela qual o STF entende ser a segurança uma 
prerrogativa constitucional indisponível.

Atualmente, o conceito de segurança co-
munitária, visando uma integração entre os 
órgãos de segurança e a sociedade civil, vem 
ganhando força no país, possuindo os CON-
SEGs papel fundamental nessa integração. 
Mas, embora tenhamos avançado bastan-
te no setor, ainda há muito o que se fazer, 
como, por exemplo, a regulamentação do 
parágrafo 7º do artigo 144 a fim de se traçar 
as diretrizes mínimas de uma política nacio-
nal de segurança pública, já que o PRONASCI 
ainda não é igualmente implementado por 
todos os estados e municípios.

Outra questão que ainda necessita de 
avanços é a autonomia regional para tratar 
das peculiaridades de segurança de cada Es-
tado-membro da federação, vez que a União 
ainda exerce grande ingerência nos demais 
entes federados. Nessa linha, merece tam-
bém ser repensado o Estatuto das Guardas 
Municipais, pois, como abordado neste tra-
balho, atribui às guardas competências cons-
titucionalmente previstas para as polícias mi-
litares.

Quanto à segurança no trânsito, o SNT 
tem contribuído para a conscientização dos 
86 Op. Cit.
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condutores, fazendo valer o preceito consti-
tucional de educação para o trânsito, embora 
ainda falte o ensino das normas e condutas 
do trânsito na educação de base.

Assim, podemos concluir que embora ain-
da haja muito para avançar no que toca à 
segurança, o Estado brasileiro tem, desde a 
Constituição de 1988, evoluído bastante no 
tratamento e política voltados para o setor.
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Capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, exerce a fun-
ção de Chefe da Seção de Segurança e Ajudante de Ordens na 
Assessoria Policial-Militar da Secretaria da Segurança Pública 
além de fazer parte do atual corpo de instrutores do Curso de 
Especialização Profi ssional de Segurança Institucional da Casa 
Militar do Gabinete do Governador. Possui o Curso de Especiali-
zação em Segurança de Autoridades ministrado pela Escola de 
Educação Física em 2011 e o Estágio de Segurança e Proteção 
de Autoridades ministrado pelo 2º Batalhão de Polícia de Exér-
cito em 2018.

Leonardo Casabona 
Martins Ferreira

A ATUAÇÃO DA FORÇA POLICIAL-MILITAR 
BANDEIRANTE NA SEGURANÇA E 

PROTEÇÃO INSTITUCIONAL

RESUMO

O presente trabalho tem como escopo des-
tacar a missão que a Polícia Militar do Estado 
de São Paulo (PMESP) desempenha na segu-
rança e na proteção institucional atuando di-
retamente na salvaguarda dos Governantes, 
Membros dos Poderes Estaduais e demais 
pessoas que por atribuição legal necessitam 
de proteção pessoal estatal, objetivando a ex-
celência no bom cumprimento dos serviços 
prestados e sempre atuando 
dentro da legalidade, neutra-
lidade e da imparcialidade po-
lítico-partidária e ideológica.

PALAVRAS-CHAVE

Polícia Militar. Autoridade. 
Dignitário. Segurança. Institu-
cional.

ARTIGO
Foi em uma ensolarada tar-

de de quarta-feira pela Praça 
de São Pedro, mais exatamen-
te às 17 horas e 17 minutos de 13 de maio 
de 1981, em meio a milhares de frequenta-
dores entre turistas e devotos, que o mun-
do assistiu ao vivo pela televisão às imagens 
chocantes do atentado a tiros sofrido pelo 
polonês Karol Wojtila, Sua Santidade o Papa 
João Paulo II, durante a tradicional passagem 
de cumprimento aos fi éis.

O Vaticano sucumbia diante dos três dis-
paros realizados contra seu líder supremo, 
ato cometido por Mehmet Ali Agca, crimi-
noso de origem turca e integrante do grupo 
radical denominado Lobos Cinzentos o qual 
meses depois seria perdoado pelo próprio 
pontífi ce durante visita ao algoz no cárcere.

Tal atentado contra uma autoridade talvez 

tenha sido o mais fatídico e simbólico ocor-
rido na história recente, sem contar é claro 
com o infausto episódio que desencadeou 
como um estopim, no início do século pas-
sado, a Primeira Guerra Mundial, quando o 
herdeiro do Império Austro-Húngaro, Arqui-
duque Francisco Ferdinando foi assassinado a 
tiros na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia 
e Herzegovina, em 28 de junho de 1914, ato 
executado pelo integrante do grupo sérvio 
denominado Mãos Negras, Gavrilo Princip.

Figura 1 - Ataque contra o Papa João Paulo II.
Fonte: Site Vida Cristã.

Os eventos trazem à mostra exemplos de 
algumas das inúmeras motivações existentes 
que fazem seus causadores agirem - cons-
piração ou terrorismo religioso, ideológico, 
político, separatista - mas com um único ob-
jetivo, o de atentar contra os Chefes das Ins-
tituições, sejam elas de caráter militar ou civil, 
dos Poderes Constituídos como o Legislativo, 
Executivo e Judiciário ou outros Órgãos Públi-
cos signifi cativos.

Fazer com que os representantes legais - 
Governador, Vice-governador, Presidente da 
Assembleia Legislativa, Presidente do Tribu-
nal de Justiça, Procurador-Geral de Justiça, 
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Secretário de Estado da Segurança Pública, 
Secretário de Estado da Administração Peni-
tenciária, Comandante-Geral da PMESP, entre 
outros líderes - responsáveis a conduzirem as 
Instituições Públicas no Estado de São Pau-
lo tenham tranquilidade, liberdade de ação 
e assessoramento técnico direto, através de 
um sólido sistema de segurança e proteção, é 
responsabilidade da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, cuja missão entre suas diversas 
nobres incumbências, está a salvaguarda da 
integridade física e de imagem destes. 

Instrumento de liberdade e igualdade so-
cial, O Estado,  representado pela figura dos 
seus governantes eleitos pelo povo e dos de-
mais Membros dos Poderes, responsáveis por 
sua administração e condução, objetivando 
o propósito de bem-estar e o progresso dos 
46 milhões de habitantes que residem nos 
645 municípios paulistas, traduzem o peso 
do papel que a quase bicentenária Polícia Mi-
litar possui perante à missão de Segurança e 
Proteção Institucional nos principais Órgãos 
Estaduais, através da Casa Militar do Gabi-
nete do Governador (CMil), do Gabinete do 
Comandante-Geral e das Assessorias Poli-
ciais-Militares, conforme previsão explícita no 
Decreto Estadual nº 65.096, de 28 de julho 
de 2020, o qual dispõe sobre a Estruturação 
da PMESP e nos Quadros Particulares de Or-
ganização (QPO) publicados na Portaria do 
Comandante-Geral nº PM3-005/01/20.

Um bom sistema de segurança e proteção 
institucional é norteado por um perfeito e 
sincronizado conjunto de medidas, dispositi-
vos e processos que asseguram o seu funcio-
namento, convergindo em atuações que vão 
desde tarefas de cerimonial, honras militares, 
logística, transporte, assessoramento de im-
prensa, até o assessoramento técnico-estra-
tégico e a proteção pessoal propriamente 
dita da autoridade.

Seus “agentes”, como são chamados cos-
tumeiramente os efetivos designados para 
as missões, fundamentais à boa execução da 
sistemática de proteção, devem agir estrita-
mente dentro dos parâmetros legais, cons-
cientes de que são profissionais a serviço da 
sociedade (GESPOL, 2010) onde serão pre-
parados com base em meticulosos critérios 
técnicos para que internalizem os princípios 
doutrinários que norteiam tal função, ba-
seando-se sempre nas condutas que definem 
atributos e comportamentos de elevada res-
ponsabilidade, prestatividade, proatividade, 
resiliência, discrição e boas maneiras. 

Especialista no tema por ter servido por 
muitos anos em funções oficiais voltadas à 
segurança e proteção de autoridades, o Te-
nente-Coronel da Reserva PM Hideo Augus-
to Dendini, em sua monografia apresentada 
no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais de 
2009, com o título “Princípios para a seleção 
e treinamento do policial militar integrante 
de uma equipe de proteção de dignitários: 
uma visão voltada à qualidade e especializa-
ção do agente de proteção executiva do Go-
vernador do Estado de São Paulo”, nos traz a 
seguinte definição doutrinária: 

A proteção de dignitário é uma atividade 
específica e possui características particulares 
que envolvem três requisitos básicos para a 
sua execução: logística adequada, efetivo 
qualificado e sistema de informações, todos 
devidamente equilibrados entre si. (DENDINI, 
2009)

O Sistema de Ensino da Polícia Militar tem 
a finalidade de qualificar recursos humanos 
para a ocupação de cargos policiais-militares 
e para o desempenho das suas funções (São 
Paulo, 2009). Nesta base, objetivando um 
profícuo preparo prévio, o Curso de Especia-
lização Profissional de Segurança Institu-

cional, ministrado pelo Núcleo de Ensino 
e Instrução de Casa Militar do Gabinete do 
Governador, Órgão Gestor de Conhecimen-
to (OGC), capacita tecnicamente policiais 
militares e agentes públicos de São Paulo, 
de outros Estados e até de outros países, 
a estarem aptos na execução de missões 
relativas à segurança e proteção de auto-
ridades, o qual é tido como referência por 
forças de seguranças que também desem-
penham tal atividade devido seu elevado 
grau de seriedade e profissionalismo por 
parte do técnico e experiente grupo de di-
reção, coordenação e instrutores.

Calcados nos preceitos normatizados 
no Programa de Atualização Profissional 
(PMESP, 2012), como também ocorrem nas 
diversas outras frentes de atuações da Ins-
tituição, os Corpos de Seguranças Pessoais 
estabelecem constantes e periódicos trei-
namentos, neste caso, voltados à atividade 
de segurança e proteção pessoal, reforçan-
do assim,  dentro do contexto da Educação 

Profissional, que as atividades de ensino 
diversas ao efetivo são características mar-
cantes desta força policial, enraizadas des-
de o ano de 1837 quando se tem o mais 
antigo registro  referenciando a instrução 
da tropa pronta (Arruda, 1997), sendo dei-
xado também como um dos legados das 
duas Missões Francesas ocorridas no início 
do século XX, o que perpetuou por déca-
das e o que nos ajudou a caracterizar como 
uma Polícia Militar de excelência.

Defesa pessoal e imobilizações, direção 
preventiva e ofensiva na segurança e es-
colta, atendimento pré-hospitalar, técni-
cas de ações antiexplosivos ou bombas, 
planejamento de operações de segurança 
de autoridades, tiro defensivo adaptado 
à função, segurança e condutas em ope-
rações com uso de aeronaves, noções de 
cerimonial e etiqueta, entre outros assun-
tos doutrinários pertinentes à função de 
agente de proteção, são temas essenciais 
que os policiais militares devem dominar e 
estar aptos a executarem

Figura 2 – Formação de célula de proteção imediata. 
Fonte: APMSSP. 
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Ainda nesse contexto do preparo, em 
“estar sempre pronto”, as preleções diárias 
sobre qual será a missão a ser desempenhada 
e o papel de cada agente diante do que esta-
rá por vir é algo relevante e necessário, traba-
lhando sempre em cada um a internalização 
do senso de pertencimento, a motivação e 
a maturidade, partindo da premissa de que 
uma autoridade tendo o poder de mando, 
angaria simpatia de muitos e em contraparti-
da, antagonismo de alguns.

A grandeza deste Estado faz com que seja 
escolhido como destino por diversas autori-
dades nacionais ou estrangeiras para realizar 
visitas protocolares, tratativas políticas ou 
para estabelecer negócios. Segundo Nelson 
de Souza (2019), atual presidente da Agên-
cia de Desenvolvimento Paulista – Desenvolve 
SP, instituição financeira do governo do Esta-
do vinculada à Secretaria da Fazenda e Pla-
nejamento, “apenas a capital paulista, maior 
centro financeiro da América Latina, é líder 
em turismo de negócios no Brasil e o 18° des-
tino mais popular no mundo para viagens do 

tipo, movimentando cerca de R$ 16,3 bilhões 
anuais”. Diante desta conjuntura, mais uma 
vez cabe à Polícia Militar executar a proteção 
e escolta das autoridades, além de prestar 
honras militares aos mesmos quando do mé-
rito, conforme Decreto Estadual nº 11.074, 
de 05 de janeiro de 1978, o qual trata sobre 
“As Normas do Cerimonial Público do Estado 
de São Paulo”.

 Neste cenário apresentado atuam direta-
mente duas Unidades paulistas de tradição e 
vanguarda, o 2º Batalhão de Polícia de Cho-
que - “Marechal Mascarenhas de Moraes” 
(2º BPChq), com sua modalidade de policia-
mento de escoltas especiais com motocicletas 
desempenhadas pelos batedores das Rondas 
Ostensivas com Apoio de Motocicletas (RO-
CAM) - do rol de missões já realizadas cons-
tam as escoltas das comitivas do Papa Bento 
XVI em 2007, do Rei Carlos XVI e da Rainha 
Silvia da Suécia em 2017 e da Princesa Mako 
de Akishino da Família Imperial do Japão em 
2018 - e, o Regimento de Polícia Montada 
“9 de Julho” (RPMon), com sua imponente e 
garbosa guarda de honra de lanceiros.

Figura 3 – Escolta do comboio presidencial realizada pela ROCAM.
Fonte: Folha de São Paulo.

Quando tratamos sobre o tema “proteção 
pessoal”, não podemos deixar de destacar 
também a missão que a Corregedoria da Po-
lícia Militar (Correg PM) desempenha apoian-
do o Programa Estadual de Proteção a Víti-
mas e Testemunhas (PROVITA), gerenciado 
pela Secretaria Especial de Direitos Humanos 
do Governo Federal e vinculado às Secretarias 
da Justiça e da Defesa da Cidadania e da Se-
gurança Pública.

Fundamentado na Lei Federal nº 9.807 de 
1999 e nos Decretos Estaduais nº 44.214 de 
1999 e nº 56.562 de 2010, o PROVITA tem a 
responsabilidade de proteger pessoas, sejam 
elas civis ou militares, vítimas ou testemunhas 
que estejam sofrendo ameaças sérias, graves 
e iminentes em virtude de colaboração em 
inquérito policial ou processo criminal. E para 
que isso ocorra, a Corregedoria PM possui 
equipes especializadas para executar tal tare-
fa com a máxima discrição possível e com o 
mais profundo comprometimento.

A missão de proteger pessoas exige aten-
ção, dedicação e empenho especial, afinal, as 
ameaças existentes são inúmeras. De loucos 
que agem individualmente, conhecidos pe-
las forças de segurança como “lobos solitá-
rios” - tema este muito bem abordado pelo 
Major PM Paulo Augusto Aguilar em seu ar-
tigo MACTA, Multi-Assualt Counter-Terrorist 
Action Capabilities (Capacidade de Resposta 
Contraterrorista Frente a Múltiplos Ataques), 
publicado na revista A Força Policial, nº 2 de 
2016 - de criminosos que na ansiedade para 
praticar um delito veem uma oportunidade 
de agir, as quadrilhas organizadas com di-
versos marginais bem equipados e armados, 
sempre dispostos ao enfrentamento para 
poder concretizar suas barbáries. Não sabe-
mos quais serão os próximos passos destes, 
porém temos por obrigação antecipar-nos as 
tais ameaças e aos riscos que oferecem.

A quantidade de fuzis apreendidos em 
todo o estado de São Paulo entre janeiro 
e novembro de 2019 supera em 22% as 
apreensões registradas no mesmo período 
de 2018. 

Em 2018, 164 armas desse tipo foram 
retiradas de circulação. Já no ano passado, 
o número subiu para 200, de acordo com 
dados da Secretaria Estadual da Segurança 
Pública de São Paulo (ARCOVERDE; 
ARAÚJO, 2020).

Para que aconteça um simples ato de cruel-
dade contra a integridade física ou moral de 
uma autoridade, basta vontade por parte do 
perpetuador. Uma pequena bola de papel ar-
remessada contra uma pessoa pública, como 
ocorrido com o então candidato à Presidência 
da República, José Serra, no Rio de Janeiro no 
ano de 2010, é um fato expositor que aten-
ta contra sua imagem e que provoca ira por 
parte dos apoiadores e escárnio pelos opo-
sitores.  Da mesma forma, porém com uma 
gravidade incomparável e imensurável, o ato 
delituoso praticado em 2018 contra o então 
candidato à Presidência da República, Jair 
Bolsonaro, em Minas Gerais, trouxe à tona 
um tema que jamais pode ser desmerecido 
pelas autoridades e consequentemente pelas 
equipes de segurança: a ameaça real contra 
figuras públicas em solo brasileiro. 

Fatos trágicos que ocorrem em países 
fronteira a fora envolvendo autoridades ou 
pessoas que por razões das funções ou car-
gos tenham proteção pessoal estatal, noticia-
dos regularmente pelos órgãos de imprensa, 
parecem à população que estão distantes e 
que jamais ocorrerão por aqui, porém aos 
Corpos de Seguranças Pessoais em momento 
algum essa é a percepção, pois como já cita-
da, a condição do “estar sempre pronto” é 
retratada no profissionalismo e na crença do 
fiel cumprimento das missões diárias, sejam 
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elas as mais simples e rotineiras que forem.

26 Jun 2020 [...] O Secretário de Segurança 
Pública da Cidade do México, Omar Garcia 
Harfuch, sobreviveu a um atentado ocorrido 
[...] O veículo em que o chefe da polícia 
estava foi alvo de emboscada nas Lomas de 
Chapultepec, uma das áreas mais nobres 
da capital, e começou um tiroteio no qual 
perderam a vida dois de seus seguranças 
e uma mulher que passava pelo local [...] 
(BEAUREGARD, LUIS; BREÑA, CARMEN; 
2020)

Segundo o autor Gavin de Becker (2008), 
na sua obra “ Just 2 Seconds - Using the Time 
and Space to Defeat Assassins” (Apenas 2 Se-
gundos - Usando o Tempo e o Espaço para 
Repelir Assassinos), livro que traz um estudo 
de inúmeros casos envolvendo atentados, 
em especial contra o então Presidente dos 
Estados Unidos da América, Ronald Reagan, 
em 1981, a maioria dos ataques públicos, no 
momento do compromisso, que é quando o 
agressor decide agir até o final do ataque, 
seja ele qual for, o tempo de duração é infe-
rior a 5 segundos. 

As diversas possíveis formas de ações deli-
tuosas e os meios empregados para tais, são 
elementos estudados e analisados detalhada-
mente e costumeiramente pelas equipes de 
segurança e proteção de autoridades. A an-
tecipação às ameaças é a melhor prevenção, 
porém não exclui os riscos advindos, tendo 
em vista que incontáveis são os dispositivos 
que podem ser empregados ardilosamente.

 Todo e qualquer artifício, como ataques 
com armas brancas ou com armas de fogo, 
uso de artefatos explosivos, incendiários, 
com substâncias tóxicas, radioativas ou bac-
teriológicas - as chamadas “bombas sujas” -  
do mais lesivo e invasivo meio, a mais simples 
ligação telefônica ou uma carta ou bilhete 
com conteúdo ameaçador, são fatores esti-

muladores da “condição de alerta” por parte 
de todos os envolvidos no teatro de opera-
ções, fazendo com que ocorram mudanças 
de rotinas estabelecidas ou afazeres daquela 
equipe de segurança e da pessoa protegida. 

Entretanto, não podemos apenas se vali-
dar dos dispositivos tratados acima, temos 
sempre que lembrar que pessoas fazem com 
que as ações mal-intencionadas sejam exe-
cutadas e por vezes com uma simples ação 
de presença por parte do criminoso, como se 
observa na circunstância a seguir.

 Não era um malfeitor, digamos profissio-
nal, nem tampouco a vítima era uma autori-
dade, mas a ação adversa do ex-padre irlan-
dês Neil Horan contra o brasileiro Vanderlei 
Cordeiro de Lima durante a execução da ma-
ratona nas Olimpíadas de Atenas em 2004, 
quando o desatinado agarrou o atleta que 
liderava a corrida e obstruiu sua passagem, 
mesmo que por alguns poucos segundos, 
desconcertando o que seria uma vitória mag-
nífica, daquela que era a prova símbolo das 
Olimpíadas da Era Moderna, demonstra em 
um paralelo, o quanto que um ato de lou-
cura, tolice e de falta de discernimento não 
pode simplesmente ser deixado de lado ou 
de receber uma atenção especial, merecendo 
sim uma rigorosa análise e estudo pós-fato.

 “Num tempo de homens-bomba, atenta-
dos terroristas, manifestações racistas, ações 
extremistas, pensar o fanatismo é atual, rele-
vante e urgente”. Este trecho da obra As Fa-
ces do Fanatismo, dos autores Jaime e Carla 
Pinsky (2013), reforça a premissa doutrinária 
de segurança institucional em que fanáticos 
sempre foram, são e sempre serão tratados 
como uma forte ameaça pelos agentes de 
proteção. Ainda no referenciado trabalho, 
os pesquisadores em uma forma hábil des-
crevem religiosamente o fanatismo como “a 
exaltação que leva indivíduos a praticarem 

atos violentos contra outras pessoas, preju-
dicando significativamente sua liberdade e 
atentando contra a vida, baseados na into-
lerância e na crença em verdades absolutas, 
para as quais não admitem contestação”.

O Governo do Estado através da Política 
Estratégica Estadual de Segurança Pública, 
normatizada na Resolução SSP nº 99 de 25 
de novembro de 2019, estabelece os Objeti-
vos Estratégicos (OE) e com isso suas Ações 
Estratégicas (AE), dentre as quais encontra-se 
a de “Intensificar a Repressão às Estruturas do 
Crime Organizado”. Esta AE se operacionali-
za em um combate duro e acirrado às organi-
zações com ênfase na quebra da lavagem de 
dinheiro, nas apreensões de armas, munições 
e substâncias entorpecentes, e, como resul-
tado de ações coordenadas com a Secretária 
da Administração Penitenciária (SAP) e o De-
partamento Penitenciário Nacional (DEPEN), 
no maior controle do sistema carcerário, mo-
vimentando para estabelecimentos prisionais 
federais  presos que exercem influência sobre 
os demais e que tenham ainda certo contato 
com o crime organizado.

Com isso naturalmente ocorre uma maior 
exposição das autoridades constituídas to-
madoras de decisão, fato que diretamente 
eleva o nível de atenção das equipes de segu-
rança e proteção, tanto em critérios de pla-
nejamento, preparo, equipamento, quanto 
na execução das atividades. 

Como exemplo destacamos o que o Te-
nente-Coronel PM Valmor Saraiva Racorti 
retratou em sua monografia “Educação con-
tinuada dos agentes de segurança da Casa 
Militar: especialização e programa continua-
do”, apresentada no Mestrado Profissional 
em Ciências Policiais de Segurança e Ordem 
Pública, em 2014, citando evento ocorrido 
envolvendo o então Governador do Esta-
do de São Paulo, Dr Geraldo Alckmin, onde 
através de diversas escutas telefônicas devi-
damente autorizadas pelo judiciário, consta-
tou-se a real “decretação” de sua morte por 
integrantes da organização criminosa Primei-
ro Comando da Capital (PCC), desde o ano 
de 2011, em decorrência das diversas ações 
repressivas de combate ao crime e ao tráfico 
de drogas, que consequentemente resultou 
no aumento do número de prisões.

Figura 4 - Presos de São Paulo sendo transferidos à estabelecimentos penais  federais em 2019.
Fonte: Arquivo da SSP e SAP.
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CONCLUSÃO

 Historicamente, desde o início das ci-
vilizações quando se constituíram os povoa-
dos, pequenas cidades e os grandes centros, 
com o surgimento dos “personagens públi-
cos” tomadores de decisões com poder de 
mando e que exercem influência na socie-
dade, iniciou-se também, paralelamente, as 
atividades necessárias de proteção pessoal 
destes e dos seus entes próximos, como por 
exemplo a Guarda Pretoriana que nos últimos 
anos do Século I a.C. tinha como uma das 
atribuições proteger o imperador de Roma e 
sua família (Oliveira, 2008).

Cabe destacar que a Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, organização legalista 
e mantenedora da ordem pública, atua na 
missão de segurança e proteção institucional 
como em toda e qualquer atribuição que lhe é 
confiada, dentro dos preceitos éticos, morais 
e técnicos, servindo às autoridades constituí-
das da melhor forma possível, independente 
de razão político-partidária ou ideológica, 
dedicando-se integralmente ao fiel cumpri-
mento das normas preestabelecidas.

Planejar, preparar e acreditar. São ações 
que somadas ao rígido e metódico controle 
de qualidade interno dos grupos, resultam 
em uma alta performance no cumprimento 
exato das tarefas, reproduzidos aqui nesse 
contexto de segurança e proteção institucio-
nal em uma simples asserção: pessoas que 
protegem pessoas.

Referências Bibliográficas
AGUILAR, Paulo Augusto. MACTAC, Multi-

-Assualt Counter-Terrorist Action Capabili-
ties. Revista A Força Policial nº 2, PMESP, 2016. 
Disponível em https://revistafpolicial.policiamili-
tar.sp.gov.br/EdDigitais/2016/Revista%20A%20
For%C3%A7a%20Pol%C3%ADcial%20V.1,%20

N.2%202016.pdf

ARCOVERDE, Léo; ARAÚJO, Paula. Núme-
ro de fuzis apreendidos em São Paulo aumenta 
22% em 2019. Globo News. São Paulo. 14 jan. 
2020. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/
sao-paulo/noticia/2020/01/14/numero-de-fuzis-
-apreendidos-em-sao-paulo-aumenta-22percen-
t-em-2019.ghtml. Acesso em 14 jan. 2020.

ARRUDA, Luiz Eduardo Prece de.  Polícia Mi-
litar: uma crônica. Revista A Força Policial nº 
13, PMESP, 1997. Disponível em https://revista-
fpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/EdAntigas/Re-
vista%20A%20For%C3%A7a%20Pol%C3%AD-
cial%20n%C2%BA%2013.pdf

BEAUREGARD, Luis Pablo; BREÑA, Carmen 
Morán. Atentado frustrado contra chefe de 
polícia da cidade do México deixa três mor-
tos, El País, 2020. Disponível em https://brasil.
elpais.com/internacional/2020-06-26/atentado-
-frustrado-contra-chefe-de-policia-da-cidade-do-
-mexico-deixa-tres-mortos.html. Acesso em 19 
ago.2020.

BECKER, Gavin de. Just 2 Seconds: using 
the time and space to defeat assassins. 1ed. 
Estados Unidos da América: 2008. Disponível em 
https://www.amazon.com/Just-2-Seconds-Gavin-
-Becker/dp/0615214479/

BRASIL. Lei Nº 9.807, de 13 de julho de 
1999. Estabelece normas para a organização e 
a manutenção de programas especiais de prote-
ção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, institui 
o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a 
Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a pro-
teção de acusados ou condenados que tenham 
voluntariamente prestado efetiva colaboração à 
investigação policial e ao processo criminal. DF: 
Presidência da República, 1999. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9807.
htm. Acesso em: 13 jan. 2020.

DENDINI, Hideo Augusto. Princípios para 
a seleção e treinamento do policial militar 

integrante de uma equipe de proteção de 
dignitários: uma visão voltada à qualida-
de e especialização do agente de proteção 
executiva do Governador do Estado de São 
Paulo. Dissertação do Curso de Aperfeiçoamen-
to de   Oficiais, em  convênio com a Universida-
de  Federal do Paraná, Curitiba, 2009. Disponível 
em https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/hand-
le/1884/65489/HIDEO%20AUGUSTO%20DEN-
DINI.pdf;jsessionid=053BC7CB3C366249F29E-
83C2597A86DB?sequence=1

Informação disponível em: http://www.vida-
-crista.pt/vc/wpcontent/uploads /2018/06/Ali-A-
gca-disparando-contra-o-Papa-Joao-Paulo.jpg. 
Acesso em 16 jan. 2020.

Informação disponível em: https://www1.
folha.uol.com.br/poder/2018/11 /bolsonaro-se-
-submete-a-exames-para-futura-cirurgia-em-sao-
-paulo.shtml. Acesso em 14 jan. 2020.

OLIVEIRA, José Roberto Rodrigues de. Se-
gurança de Autoridade – Proposta de Ma-
nual Policial-Militar. Dissertação apresentada 
no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, CAES, 
PMESP. 2008.

PINSKY, Jaime e Carla Bassanezi. As faces 
do fanatismo, São Paulo: Contexto, 2ª edi-
ção, .2013. Disponível em https://www.ama-
zon.com.br/Faces-do-Fanatismo-Jaime-Pinsky/
dp/8572442782

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAU-
LO – 1ª Seção do Estado Maior. Instrução do 
Sistema Integrado do Treinamento Policial 
Militar (I-22-PM), 4.ed. São Paulo, 2012. 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
GESPOL – Sistema de Gestão da Polícia Mi-
litar do Estado de São Paulo. Imprensa Oficial 
do Estado de São Paulo. 2.ed. São Paulo; 2010.

RACORTI, Valmor Saraiva. Educação Conti-
nuada dos Agentes de Segurança da Casa 
Militar: Especialização e Programa Conti-
nuado. Dissertação apresentada no Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais, CAES, PMESP. 2014.

SOUZA, Nelson de. Turismo, negócios e de-
senvolvimento. Governo do Estado de São Pau-
lo, 06 de junho de 2019. Disponível em https://
www.saopaulo.sp.gov.br/artigos/turismo-ne-
gocios-e-desenvolvimento/. Acesso em 11 ago. 
2020.

SÃO PAULO (Estado). Decreto Nº 11.074, de 
05 de janeiro de 1978. Aprova as normas do Ce-
rimonial Público do Estado de São Paulo. Disponí-
vel em https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legis-
lacao/decreto/1978/decreto-11074-05.01.1978.
html. Acesso em 07 fev. 2020.

SÃO PAULO (Estado). Decreto Nº 44.214, 
de 30 de agosto de 1999. Institui o Progra-
ma Estadual de Proteção a Testemunhas, com 
a sigla PROVITA/SP, cria o Conselho Deliberativo 
desse programa e determina outras providências. 
Disponível em http://www.pge.sp.gov.br/centro-
deestudos/bibliotecavirtual/dh /volume%20i/vi-
tlei44214.htm. Acesso em 11 jan. 2020.

SÃO PAULO (Estado). Decreto Nº 54.911, 
de 14 de outubro de 2009. Regulamenta a 
Lei Complementar nº 1.036, de 11 de janeiro de 
2008, que institui o Sistema de Ensino da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, e dá providências 
correlatas. Disponível em https://www.al.sp.gov.
br/repositorio/ legislacao/decreto/2009/decre-
to-54911-14.10.2009.html. Acesso em 01 out. 
2020.

SÃO PAULO (Estado). Decreto Nº 56.562, 
de 21 de dezembro de 2010. Altera a deno-
minação do Programa Estadual de Proteção a 
Testemunhas, com a sigla PROVITA/SP, instituí-
do pelo Decreto nº 44.214, de 30 de agosto de 
1999, para Programa Estadual de Proteção a Ví-
timas e Testemunhas, com a sigla PROVITA/SP, 
dispõe sobre sua organização e dá providências 
correlatas. Disponível em https://www.al.sp.gov.
br/repositorio/legislacao/decreto/2010 /decre-
to-56562-21.12.2010.html. Acesso em 11 jan. 
2020.



Revista A Força Policial60

v.5, n. 17 - 2020

SÃO PAULO (Estado). Decreto Nº 65.096, de 
28 de julho de 2020. Dispõe sobre a estrutura-
ção da Polícia Militar do Estado de São Paulo e 
dá providências correlatas. Disponível em https://
www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao /decre-
to/2020/decreto-65096-28.07.2020.html. Aces-
so em 07 out. 2020.

SÃO PAULO (Estado). Resolução SSP Nº 99, 
de 25 de novembro de 2019. Estabelece a Po-
lítica Estadual de Segurança Pública, definindo 
Missão, Visão, Diretrizes, Objetivos Estratégicos, 
Mapa Estratégico e Ações Estratégicas. Publica-
do no Diário Oficial – Poder Executivo – Seção I, 
página 08, em 26 de novembro de 2019. Acesso 
em 17 ago. 2020.



Revista A Força Policial 61

http://revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/

“145” POLICIAIS MORTOS: 
A FORÇA PÚBLICA NA TRINCHEIRA 

CONTRA A GRIPE ESPANHOLA, EM 1918. 

Sérgio Marques é tenente-coronel PMESP (veterano). Concluiu a EPCAR em 
1987. Graduado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela 
APMBB, em 1996. Graduado em Direito pela UNIBAN. Pós-graduado em Po-
lítica e Relações Internacionais pela FESP/SP. Mestre em Ciências Policiais de 
Segurança e Ordem Pública pelo CAES, da PMESP, em 2013. Licenciado em 
História pela Faculdade Sumaré. CEPE- Ciclo de Estudos de Política e Estratégia 
pela ADESG – Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra.

“145” POLICIAIS MORTOS: 
A FORÇA PÚBLICA NA TRINCHEIRA 

CONTRA A GRIPE ESPANHOLA, EM 1918. 



Revista  A Força PolicialRevista A Força Policial62 63

http://revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/v.5, n. 17 - 2020

• Grupo Escolar Santana (Liga Nacionalis-
ta), hoje, Escola Estadual Padre Antônio Viei-
ra (Av. Cruzeiro do Sul): 400 leitos,

• Colégio Santa Inês (Rua Três Rios): 250 
leitos,

• Clube Atlético Paulistano (Rua Colôm-
bia): 120 leitos.

• Colégio Sion (Av. Higienópolis): 100 lei-
tos, 

• Mosteiro São Bento: 100 leitos,

• Colégio São Luiz (Rua Bela Cintra): 100 
leitos, e

• Colégio Sagrado Coração (Largo Sagra-
do Coração): 80 leitos, dentre outros.

Complementando as ações do Serviço Sa-
nitário e da Assistência Policial, a Cruz Ver-
melha, organizações religiosas católicas, ABE 
(Associação Brasileira de Escoteiros), ACM 
(Associação Cristã de Moços), Associação de 
Pastores Evangélicos e Grande Oriente Paulis-
ta montaram criaram os chamados “Postos 
de Socorro”. 

Totalizando 46 Postos, disseminados pelo 
Centro e bairros da Capital, iniciaram suas 
atividades em 23 de outubro. Auxiliavam aos 
desprovidos de recursos com distribuição de 
alimentos/roupas/remédios, fornecimento de 
sopa/pão. Consultas médicas eram realizadas 
nos próprios Postos ou mesmo domiciliares. 
Por exemplo, o Posto no antigo Teatro São 
Paulo, entre as ruas da Glória e Conselheiro 
Furtado, no bairro da Liberdade, distribuía ví-
veres e fornecia sopa e pão. A título de curio-
sidade, o belíssimo Teatro foi demolido em 
1969 para o crescimento da região...

No final de outubro a guerra contra a Pan-
demia teve dividido o trabalho. O Dr. Arthur 

Neiva, Diretor do Serviço Sanitário, cuidou da 
profilaxia e higiene. Quanto a hospitalização, 
a cargo do Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, 
Diretor da Faculdade de Medicina. Por fim, 
os serviços de socorros alimentares aos ne-
cessitados, gerenciados pelo arcebispo Dom 
Duarte Leopoldo. Somaram-se outras orga-
nizações na luta contra a doença: a Liga Na-
cionalista, “Palestra Itália”, CAP-Clube Atlé-
tico Paulistano, inúmeros Colégios, Exército 
Brasileiro, dentre outras Instituições, também 
ingressaram na luta contra a doença. 

A FORÇA PÚBLICA

No exercício da ação humanitária, com o 
propósito de socorrer as pessoas para o aten-
dimento apropriado, a Força Pública Paulista, 
como era de se esperar, foi cooptada para a 
missão. Sob a batuta do coronel Manuel Soa-
res Neiva, a Força se entrincheirou ao lado 
dos profissionais de Saúde, linha de frente 
do combate a Gripe Espanhola. Todos os re-
cursos humanos e de logística foram mobi-
lizados para combater a doença. O coronel 
Neiva fora comandante do Corpo de Bom-
beiros entre 1905 e 1918, antes de assumir o 
Comando Geral da Força Pública, em 1918.

Com 8.833 componentes da Força, previs-
tos em Lei, descontando-se os claros de 10% 
(vagas não preenchidas), eram aproximados 
7.900 homens para atender ao Estado, lu-
tando contra a gripe.

Eram Unidades Operacionais (policiamen-
to, infantaria e bombeiros) na Força Pública, 
na Capital, nesta época:

1. 1º Corpo de Guarda Cívica, com matriz 
no Quartel do Carmo, no Parque Dom Pe-
dro II. Era responsável pelo policiamento nos 
bairros Paulistanos da Consolação, Glória, 
Cambuci e Liberdade. O 1º Corpo é hoje o 6° 
BPM/I, com sede em Santos-SP, responsável 

Na primavera de 1918, precisamente no 
dia 10 de outubro, o jornal “O Combate” 
destacava, em matéria de capa, os primeiros 
casos de Gripe Espanhola no território Ban-
deirante.

A “Influenza Espanhola”, outro nome pelo 
qual ficou conhecida a moléstia, desde o iní-
cio de 1918 devastava as tropas litigantes, 
indistintamente, na I Guerra Mundial. Dos 
campos de batalhas se espalhou pelas cida-
des europeias, asiáticas e africanas, adoecen-
do as populações civis. Morreriam entre 50 a 
100 milhões de pessoas no Mundo durante a 
pandemia (1918 - 1920).

A “moléstia suspeita” nos bairros Paulis-
tanos era chamada de “urucubaca, gripe, 
influenza, dengue, puxa-puxa...” e possuía 
sintomas idênticos a algumas moléstias da 
época, todavia, absurdamente mais grave. O 
“gripado” sangrava pelos olhos, nariz e ouvi-
do. Adquiria uma cor azulada. Seus pulmões 
ficavam cheios de secreção. Pela manhã, 
doentes... À tarde, mortos! 

Um agravante importante: ainda não exis-
tia o antibiótico, que combateria as infecções 
oportunistas. A desnutrição também era um 
fator preponderante no adoecimento da po-
pulação.

Os moradores dos bairros mais popula-
res e industriais da época, na chamada zona 
“além Rio Tamanduateí”, que englobava o 
Brás, Mooca, Belenzinho, Pari, Bexiga, Bom 
Retiro, além dos distritos suburbanos (Santa-
na, Penha, Lapa, Pinheiros), foram as áreas 
mais atingidas. Além disso, a falta de higiene 
e o acúmulo de pessoas no mesmo aposento 
favoreciam a propagação da doença. 

Era hábito das famílias, principalmente, de 
origem italiana, nos bairros mais populares, 
em época de calor, transformarem as calça-
das em salas de visita, proseando até tarde 
da noite, sentados em cadeiras, nas portas 

ou nas guias da calçada. 

Como medida protetiva e preventiva, jor-
nais apelavam para que os guarda-cívicos 
orientassem as pessoas do perigoso costume 
no período pandêmico. 

No dia 17 de outubro, estas foram as pri-
meiras providências tomadas pelos governan-
tes, a fim de evitar a disseminação do vírus:

1. Governo do Estado: fechamento de 
todos os “grupos primários” e Escolas Supe-
riores; fechamentos de externatos; proibição 
de visitas em internatos, Sociedades Esporti-
vas, Literárias e Recreativas; proibição de re-
uniões, partidas e jogos (Ex.: o Campeonato 
Paulista de Futebol foi suspenso); e 

2. Prefeitura de São Paulo: fechamento 
dos jardins públicos e similares (ex.: Parque 
da Luz, Museu do Ipiranga, Parque da Acli-
mação, Butantã); proibição de concertos mu-
sicais e do acompanhamento de enterros a 
pé; fechamento de Igrejas, comércio/indús-
tria, teatro/cinema, bares/botecos/restauran-
tes; proibição de visitar cemitérios. 

Em resumo, a proibição se estendia a qual-
quer aglomeração de pessoas.

Com o aumento exponencial da doença 
e para atender a população adoecida foram 
criados 40 “Hospitais Provisórios”, auxiliados 
pelo apoio da sociedade civil. Alguns locais 
ainda fazem parte do cotidiano Paulistano:

• Hospital Santa Casa de Misericórdia (Rua 
Santa Isabel): 1000 leitos;

• Imigração (hoje, Museu da Imigração- 
Rua Parnaíba): 1000 leitos,

• Seminário Diocesano (Av. Tiradentes): 
400 leitos,

• Mackenzie College (Rua Maria Antônia): 
400 leitos,
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Agravou-se justamente no local de des-
canso dos combatentes: os alojamentos dos 
Quarteis. As camas eram muito próximas 
umas das outras, facilitando a proliferação 
da Influenza entre os policiais e bombeiros 
não infectados. Os casados levavam o desa-
gradável vírus para suas residências, um ciclo 
sem fim.

Diferentemente dos dias atuais, o único 
meio de comunicação de massa eram os jor-
nais. Entretanto, grande parte da população 
era analfabeta. 

O grupo de risco, além das pessoas com 
doenças associadas (diabéticos, cardíacos 
etc.) eram jovens saudáveis, entre 20 e 40 
anos... Lembrando apenas que a expectativa 
de vida do brasileiro, em 1.920, era em torno 
de 34 anos; no ano 2.000, 70 anos. 

A “Espanhola” encontrou na Força Pública 
uma mocidade sadia, que não conseguiu se 
proteger deste temível vírus.

No dia 08 de outubro o capitão Genésio 
de Castro e Silva, do CE- Corpo Escola, com 
uma seção de Alunos, esteve presente no Pa-
lácio das Indústrias, na Exposição Industrial 
Paulistana, expostos a grande público duran-
te a Feira. 

Dois dias após (10), inauguração das de-
pendências do RC-Regimento de Cavalaria 
e entrega da Bandeira Nacional à Unidade, 
com a presença inclusive o Presidente do Es-
tado (Governador do Estado), Altino Arantes. 
O novel Quartel possuía vasto alojamento, 
com 700 camas destinadas às praças, 23 aos 
oficiais. 

No dia 15, às 20h00, em ambiente fe-
chado, palestra sobre o “Serviço Secreto de 
Informações- Espionagem e Contra- Espiona-
gem”, a cargo do tenente-coronel Pedro Dias 
de Campos, no Batalhão da Luz (sede do 1º 
Batalhão). Presentes, Alunos dos Cursos da 

Força (cadetes, alunos-sargentos, alunos-ca-
bos), oficiais e inúmeros convidados. Durante 
aqueles trágicos dias, o Corpo Escola, cerne 
da APMBB (Academia de Polícia Militar do 
barro Branco), teria grande surto gripal. Con-
sequentemente, um Hospital Provisório seria 
criado em suas instalações. 

Aliado a tudo isso, as apresentações con-
corridíssimas da Banda da Força Pública, rea-
lizada para todos os públicos. 

No dia seguinte 16 de outubro, nas pági-
nas de O Combate, as primeiras vítimas da 
tropa Paulista seriam alcançadas pela Gripe 
Espanhola. Paralelamente, os exercícios se-
manais da infantaria e da cavalaria da Insti-
tuição eram suspensos.

No dia 19 de outubro os Jornais anuncia-
vam novos casos da Gripe no efetivo policial.

Domingo, dia 20, os policiais não permiti-
ram a realização de jogos de futebol nas vár-
zeas e nos descampados da Cidade, impedin-
do a concentração de pessoas, fenômeno de 
risco para a expansão da doença. Na mesma 
linha, evitando-se aglomerações prejudiciais 
ao estado sanitário de São Paulo, também 
impediram a montagem de barracas nas pra-
ças públicas, servidas por camelôs e ativida-
des de vendedores ambulantes (sorveteiros, 
“refresqueiros” etc.). São Paulo enfrentava 
temperaturas elevadas, que não impediam a 
progressão da Influenza.

No dia 24 de outubro, na sede do 1º Ba-
talhão (Quartel da Luz), 24 militares foram 
vacinados com preparado do Dr. Vital Brasil, 
Diretor do Instituto Butantã, segundo nor-
mas de processo norte-americano. Segundo 
O Combate, dizia-se que “só na Força Pública 
num só dia faleceram 400 praças, devido a 
uma injeção de experiência do Dr. Vital Bra-
sil”, fato desmentido pelo próprio Periódico. 

pelo policiamento ostensivo naquela urbe,

2. 2º Corpo de Guarda Cívica, com núcleo 
o Quartel do Carmo, no Parque Dom Pedro II. 
Era responsável pelo policiamento nos bair-
ros da Luz, Brás, Santa Efigênia e Mooca. O 
2º Corpo é hoje o 7º BPM/I, responsável pelo 
policiamento ostensivo da cidade de Soroca-
ba-SP e região,

3. 1º BI- Batalhão de Infantaria (atual, 1º 
BPChq/ROTA), cuja sede é no Quartel da Luz, 
na Av. Tiradentes,

4. 2º BI- Batalhão de Infantaria, cuja sede 
era o Quartel de Santo Agostinho, na Rua 
Jorge Miranda. Hoje, o 2º BPM/M, responsá-
vel pelo policiamento ostensivo no bairro da 
Penha e cercanias, na zona Leste da Capital. 
As instalações do Santo Agostinho são atual-
mente ocupadas pelo 2º BPChq- Batalhão 
Marechal Mascarenhas de Moraes, 

5. Corpo de Bombeiros, cuja sede, desde 
1887, localiza-se na Rua Anita Garibaldi; 

6. Regimento de Cavalaria, com suas re-
cém-inauguradas instalações, com sede na 
Rua Jorge Miranda.

Antes mesmo das primeiras notícias da 
doença nos Jornais de São Paulo, lá estavam 
os soldados-patrulheiros-bombeiros acolhen-
do a população, desesperada com o número 
crescente de enfermos e suas vítimas fatais. 

Os caixões eram transportados em cami-
nhões e trens para atenderam aos inúme-
ros finados. Os cemitérios da Capital (Araçá, 
Consolação, Brás/Quarta Parada e Penha) não 
venciam o número de enterros. Foram ilumi-
nados no período noturno para aumentar os 
sepultamentos. Para os pobres, os serviços de 
remoção, caixão e enterro tornaram-se gra-
tuitos, à custa do Município. 

Os policiais auxiliavam as atividades de 
Defesa Civil (termo não utilizado no período) 

com a distribuição de medicamentos e ali-
mentos, além do controle dos famosos “so-
pões”. Colaboravam também no transporte 
dos “espanholados” para os Hospitais impro-
visados de São Paulo.

Com a gravidade da Pandemia, as escalas 
dos policiais e bombeiros se tornaram cada 
vez mais longas, muitas vezes sem substi-
tuição, pois acabavam dobrando o serviço. 
Em um curto espaço de tempo as demandas 
multiplicaram-se. Os profissionais disponíveis 
cada vez mais rareando e ocupados. Muitos 
foram os militares infectados nesse triste pe-
ríodo.

O desabastecimento, os saques, o funcio-
namento irregular dos bondes, a fome e os 
amontoados de cadáveres começariam a fa-
zer parte de um cenário dantesco. 

Diante desse cenário, esses bravos solda-
dos não abandonaram a missão de servir e 
guardar a população: a Cavalaria atuava pró-
ximo dos cemitérios, não permitindo aglo-
merações de pessoas e os Bombeiros apoia-
vam os chamados de socorro constantes. Os 
veículos militares apoiavam os Hospitais.

O consumo de limão e do quinino (subs-
tância que combate a malária/base da água 
tônica), pois se dizia que eram eficazes contra 
a moléstia. As benzedeiras foram acionadas. 
Iniciou-se a distribuição gratuita de remédios 
por Farmácias criadas para esse fim. Tudo era 
válido! 

Contudo, sem equipamentos de proteção 
individual (máscaras, luvas, óculos) ou desin-
fetantes/álcool, os policiais/bombeiros entra-
vam em contato direto com as pessoas doen-
tes e seus fluídos. 

Como a Gripe era altamente contagiosa, e 
não havia vacina, os policiais se tornaram ví-
timas do dever. Deste modo, ela se espalhou 
pela Força. 
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camas, dirigido pelo major médico Manuel 
Gonçalves Theodoro.

No dia 01 de novembro, Dia de Finados, 
cemitérios vazios. A Força Pública estava 
operacionalmente debilitada, pois, segun-
do o Correio Paulistano, 2.000 policiais 
estavam doentes pela Gripe, somente na 
Capital, internados nos diversos Hospitais 
disponibilizados e, em especial, nos da pró-
pria Força. No interior a situação não era 
diferente, porém, a História será contada 
em outra oportunidade. 

Como a Espanhola invadiu os Quarteis 
da Instituição, atacando a maioria dos poli-
ciais, a sensível diminuição do policiamento 
foi notada nas ruas. Os quadros e Unidades 
do Exército na cidade de são Paulo, que, 
temporariamente, poderiam cobrir as ne-
cessidades de Segurança, também foram 
tomados pela Gripe.

Criminosos, conhecedores das limitações 
da área da segurança Pública, aqueles não 
doentes aproveitaram-se da situação para a 
prática de delitos, sobretudo, furtos em es-
tabelecimentos, que se encontravam vazios. 
Nós conhecemos bem as consequências da 
diminuição ou ausência do seguimento far-
dado da Segurança nas cidades... 

As atividades do Hospital Militar Provi-
sório do 2º BI foram encerradas em 09 de 
novembro, quando todos os enfermos ti-
veram alta, número que chegou a 700 in-
ternados. No mesmo mês (26) terminou o 
trabalho do Hospital Militar Provisório do 
Colégio Prudente por motivo similar. Por 
fim, na mesma semana, o Hospital Militar 
Provisório do CE- Corpo Escola encerrava 
suas atividades. O Hospital Militar, por ser 
permanente, continuou em sua ação labo-
rativa. 

A pandemia foi vencida em São Paulo em 
meados do dia 19 de dezembro de 1918.

Em pouco mais de dois meses a Influen-
za deixou números impressionantes. Em 
torno de 117 mil pessoas foram infectadas 
pela Influenza, 23% da população Paulista-
na. 5.372 pessoas faleceram na época. No 
Brasil, 35.000 mortes.

Se no dia 01 de novembro de 1918, Dia 
de Finados, 2.000 (dois mil) policiais es-
tavam infectados pela moléstia na Capital 
(último dado levantado na pesquisa), esse 
número até o final da Crise na Saúde fora 
muito maior. Possivelmente, em torno dos 
3.000 doentes até o final do mês, compa-
rando-se com o fim das atividades dos Hos-
pitais Militares Provisórios. 

Contudo, o número que mais saltou aos 
olhos foram os policiais mortos: 145 po-
liciais militares, que tombaram na defesa 
humanitária da sociedade Paulista! 

No dia 14 de dezembro uma Missa, na 
Igreja de São Bento, foi realizada em me-
mória e “Sufrágio das Almas dos Soldados 
Mortos”. 

Por fim, o que podemos refletir nesse 
momento de crise é que a História é cícli-
ca. Na maioria das vezes os procedimen-
tos adotados em 1918 foram repetidos 
em 2020, no que confere a contenção da 
doença. Porém, refletimos a necessidade 
de proteção não somente dos profissionais 
de saúde, mas dos policiais, que também 
atuam na linha de frente, no combate ao 
novo coronavírus (Covid-19). 

O texto também homenageia todos os 
profissionais que, por exercerem ativida-
des essenciais (jornalistas, coletores de lixo, 
vendedores, caixas, operadores de telemar-
keting, coveiros, motoristas, cozinheiros 
etc.), não aderiram ao isolamento social 
preventivo por questões laborativas. 

Os Jornais eram censurados desde a im-
plantação do Estado de Sítio pelo Presiden-
te Venceslau Braz, após declaração formal 
de guerra contra a Entente (Impérios ale-
mão, austro-húngaro e turco), na I Guerra, 
em 1917. Os dados sobre a Gripe na Cor-
poração não eram amplamente divulgados. 
Quando a informação não é clara, os boa-
tos surgem! 

Na edição de 25 de outubro de O Com-
bate, informaram sobre a contaminação de 
411 policiais, dos quais 09 casos eram gra-
ves. 

No dia seguinte (26), o mesmo Periódi-
co anunciou que o 1º Batalhão estava com 
300 gripados (quase 1/3 de deu efetivo to-
tal). Em pior situação, o 2º BI, pois raros 
eram os policiais que não estavam infecta-
dos. O “2º” era composto por 899 praças 
(e 21 oficiais). A matéria não incluía os en-
fermos integrantes dos demais Corpos de 
Polícia sediados na capital Paulista, o que 
aumentaria ainda mais o número total de 
doentes. 

As primeiras mortes vitimariam a Insti-
tuição. No dia 27 de outubro faleceu, em 
decorrência da Influenza Espanhola, o ans-
peçada Francisco Lobello, da Guarda- Cívi-
ca da Força Pública. 

As coisas só pioravam. Somente no dia 
30 foram contabilizados 16 óbitos de pra-
ças no Hospital Militar. Na mesma edição, 
O Combate relatou que 1.800 policiais da 
Força Pública foram “espanholados”. De-
vido à gravidade, o Secretário de Justiça 
e Segurança Pública, Eloy Chaves, visitava 
com frequência o Hospital Militar e os ou-
tros Hospitais Militares Provisórios. Era uma 
mescla de crise na Saúde e na Segurança.

Na batalha contra a Gripe no interior 
da Força se destacaram os membros do 
Corpo de Saúde da Instituição (médicos e 

enfermeiros), classificados no Hospital Mi-
litar. Localizado na Rua Jorge Miranda, ao 
lado do 1º e 2º Batalhões de Infantaria e 
o Regimento de Cavalaria, a Saúde da For-
ça era comandada pelo major médico Luiz 
Gonzaga do Amarante Cruz. Com reduzido 
efetivo, 60 membros (08 médicos clínicos 
gerais, 01 oftalmologista, 02 farmacêuti-
cos e 01 dentista- todos oficiais-, além 25 
enfermeiros, 04 práticos em Farmácia e de-
mais funções de militares auxiliares), em-
penharam-se ao máximo para minimizar os 
efeitos nefastos da moléstia. 

Em decorrência da demanda, foram cria-
dos na Força Pública “Hospitais Militares 
Provisórios”, aproveitando-se do conhe-
cimento do Hospital Militar, considerado 
“Central”:

• 1. HM- Hospital Militar, da Força (Rua 
João Teodoro): 300 leitos. Era a Unidade 
Central do sistema de saúde policial,

• 2. Hospital do CE- Corpo Escola (Av. 
Tiradentes): 250 leitos,

• 3. Hospital do 2º BI- Batalhão de In-
fantaria (Rua Jorge Miranda): 800 leitos. 
A partir de 27 de outubro o Batalhão foi 
adaptado para “Hospital Provisório” para 
receber os enfermos, pois a incidência da 
Influenza em seus quadros fora gigantesca. 
A mudança foi acompanhada pessoalmen-
te pelo Presidente do Estado e o Secretário 
de Justiça e Segurança Pública, respectiva-
mente, Altino Arantes e Eloy Chaves,

• 4. Hospital do Colégio Presidente Pru-
dente (Av. Tiradentes): 275 leitos. Atendi-
mento de praças, oficiais e civis (parentes 
dos militares da Polícia infectados). A Força 
disponibilizou 07 policiais para auxiliar os 
trabalhos dos médicos, e

• 5. Enfermaria do 1º BI- Batalhão de In-
fantaria (Av. Tiradentes). Ambulatório, com 
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HOSPITAL PROVISÓRIO DO SEMINÁRIO DIOCESANO DURANTE A 
GRIPE ESPANHOLA, NA CIDADE DE SÃO PAULO

Fonte:Acervo do Memorial do Colégio Marista Arquidiocesano.

De outubro a novembro de 1918 os 
salões do Seminário Diocesano, localiza-
do na Av. Tiradentes (ao lado da Paró-
quia São Cristóvão), serviram de Hospi-
tal Provisório, com capacidade para 400 
leitos.

Na imagem, doentes acompanha-
dos pelo corpo de saúde do Hospital.
Apesar da existência da estrutura física, 
o Seminário não mais existe naquela lo-
calidade.

HM- HOSPITAL MILITAR DA FORÇA PÚBLICA NA CIDADE DE 
SÃO PAULO

Fonte: Jornal Almanak do Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 01 janeiro de 1916, p. 201; Jornal O Combate, 04 
de novembro de 1918, capa.

Suas instalações serviram à Força até 1978, 
quando o HPM- Hospital da Polícia Militar, 
(novo nome do Hospital), mudou-se para o 
novo endereço, na Av. Nova Cantareira, zona 
norte da Capital, onde se encontra.

Com uma parte do prédio demolida, a 
restante estrutura do antigo HM é utilizada 
pelo Museu da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo.

Uma das enfermarias do HM- Hospital Mi-
litar da Força Pública, na Rua João Teodoro, ao 
lado do Quartel da Luz (hoje, 1º BPChq-ROTA).
Foi sede do Corpo de Saúde da Instituição.

Durante a Gripe Espanhola, nos meses 
de outubro a dezembro de 1918, o Hospital 
abrigou os policiais da Força Pública infecta-
dos pela Infl uenza, com aproximados de 300 
leitos.
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Fonte: Jornal A Vida Moderna, São Paulo, 26 de novembro de 1918, p. 20.

DISTRIBUIÇÃO DE VÍVERES NA RUA DIREITA

Distribuição gratuita 
de sopa aos pobres, 
no “Posto de Socorro” 
do antigo Teatro São 
Paulo.

CAIXÕES PARA AS VÍTIMAS DA GRIPE ESPANHOLA NA CIDADE 
DE SÃO PAULO

De outubro a dezembro de 1918, parte do 
transporte de caixões mortuários foi realiza-
do pelos vagões da empresa concessionária 
“Light and Power”. No período morreram da 
doença 35.000 pessoas no Brasil.

Na Capital, cuja população era de 500 mil 
habitantes, em torno de 117 mil pessoas fo-

Fonte: Jornal A Vida Moderna, São Paulo, 26 de novembro de 1918, p. 19.

ram infectadas pela Influenza, 23% da popu-
lação Paulistana. 5.372 pessoas faleceram na 
época.

“145” militares da Força Pública (atual 
PMESP) perderam a vida enquanto realiza-
vam ações humanitárias no período.

Fonte: Jornal A Vida Moderna, São Paulo, 26 de novembro de 1918, p. 10.
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Al Of PM Mariana – 3º CFO 
“História de vida”

Meus pais sempre foram muito religiosos e me ensinaram, desde criança, a im-
portância de Deus e da Religião. Aos quinze anos de idade, decidi entrar num 
convento para seguir a vocação religiosa e me juntar à minha irmã mais velha que, 
na época, já havia se consagrado ao serviço de Deus e lá permaneci por sete anos. 
Logo depois, outros dois dos meus irmãos também decidiram seguir os mesmos 
passos. Na clausura, eu levava uma vida de oração, trabalhos voluntários e muito 
aprendizado. Após sete anos de dedicação única e exclusiva ao serviço de Deus, 
resolvi sair do convento para seguir a carreira de Ofi cial da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, a exemplo de vários familiares meus. Ser ofi cial se tornou um sonho 
e logo um objetivo que com muito estudo e, claro, muitas orações alcancei. E hoje, 
mesmo parecendo vocações tão distintas, continuo servindo a Deus agora, porém, 
através do serviço à sociedade paulista.
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