
Complemento de Segurança Pública e CPM – Gilmar Pereira 2021 
 

 

1 
www.artejur.com.br 

SEGURANÇA PÚBLICA –  

ASPECTOS INTRODUTÓRIOS / COMPLEMENTO 
 
A segurança pública vem sendo considerada um desafio ao Estado de Direito no Brasil 

nas últimas décadas, ganhando enorme visibilidade pública e nunca esteve tão presente nos 
debates governamentais. Nesse contexto, o legislador brasileiro buscou uma forma de 
programar a efetivação de um programa inclusivo do direito à segurança pública, tal qual 
prevista no art. 6º da CF/88: 

 
 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

 

Os problemas relacionados com o aumento das taxas de criminalidade, o aumento da 
sensação de insegurança - principalmente nos grandes centros urbanos-, a degradação do 
espaço público, as dificuldades relacionadas à reforma das instituições da administração da 
justiça criminal, a violência policial, a ineficiência preventiva de nossas instituições, a 

superpopulação nos presídios, rebeliões, fugas, degradação das condições de internação de 
jovens em conflito com a lei, corrupção, aumento dos custos operacionais do sistema, 
problema relacionados à eficiência da investigação criminal e das perícias policiais e 

morosidade judicial, entre tantos outros, representam desafios para o sucesso do processo de 
consolidação política da democracia no Brasil. 

 
O artigo 3° da Lei 11.530/07 estabelece como uma das diretrizes do Programa Nacional 

de Segurança Pública com Cidadania a promoção dos direitos humanos, intensificando uma 
cultura de paz, de apoio ao desarmamento e de combate sistemático aos preconceitos de 
gênero, étnico, racial, geracional, de orientação sexual e de diversidade cultural. 

 
Dentre as ações estruturais do programa podemos citar: 
✓ Modernização das instituições de segurança pública e do sistema prisional; 

✓ Valorização dos profissionais de segurança pública e agentes penitenciários 

(Policiais Penais); 

✓ Enfrentamento à corrupção policial e ao crime organizado. 

Na ação de enfrentamento à corrupção policial e ao crime organizado pretende-se 
efetivar as seguintes medidas: 

✓ Implementação de medidas para agilizar as punições disciplinares; 

✓ Estruturação das Ouvidorias e Corregedorias de Polícia; 

✓ Capacitação para investigação criminal para corregedores de polícia; 

✓ Instalação de laboratórios de lavagem de dinheiro nos estados; 

✓ Campanha de desarmamento e controle de armas e munições; 

✓ Desenvolvimento da política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas; 

✓ Apoio ao desenvolvimento de núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas; 

✓ Projeto controle de fronteiras da Polícia Federal. 

A execução do programa se dá por meio de mobilizações policiais e comunitárias. A 
articulação entre os representantes da sociedade civil e as diferentes forças de segurança 
(polícias civil e militar, corpo de bombeiros, guarda municipal, secretaria de segurança pública) 
é realizada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipais. O PRONASCI é coordenado por uma 
secretaria-executiva em nível federal e dirigido por uma equipe que atuará junto à gestão local 

e tratará da implementação das ações nos municípios, no âmbito regional. 

 
Dentre os programas temos a FORMAÇÃO POLICIAL, que visa práticas de segurança-

cidadã, como a utilização de tecnologias não-letais; técnicas de investigação; sistema de 
comando de incidentes; perícia balística; DNA forense; medicina legal; direitos humanos, entre 
outros. 

 

Há também outras ações integradas ao programa, como: 
✓ Modernização das instituições de segurança pública e do sistema prisional; 
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✓ Criação de quase 38 mil vagas no sistema penitenciário do país atenderá a um 

público específico: jovens entre 18 e 24 anos. 

✓ Regulamentação do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP); 

✓ Lei Maria da Penha / Proteção à mulher: Construção de centros de educação e 

reabilitação para os agressores, implementação de juizados de violência doméstica 

e familiar contra a mulher, delegacias especializadas e núcleos especializados nas 

defensorias Públicas; 

✓ Capacitação de magistrados, promotores e defensores públicos em direitos 

humanos; 

✓ Campanha de desarmamento; 

✓ Valorização dos profissionais de segurança pública e agentes penitenciários; 

✓ Atendimento a grupos vulneráveis. 

✓ Jornada de Direitos Humanos; 

✓ Enfrentamento à corrupção policial e ao crime organizado; etc. 

Por fim, a ONU vem atuando na sua política internacional de desarmamento, 
considerando os desafios globais mais urgentes. Segundo Guterres, Secretário Geral da ONU, 

o desarmamento tem a ver com “controle de armas, não-proliferação, proibições e eliminação” 
de alguns tipos de armamentos, algo “essencial para garantir segurança no mundo”. 

 
No contexto da política mundial de desarmamento, impulsionada pela ONU, o Brasil 

apresenta pioneirismo. A prioridade é manter o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 
10.826/2003) fiel ao seu objetivo e não permitir que ele se torne mais brando. Referida lei 
dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, além de criar o 
SINARM – Sistema Nacional de Armas. A conscientização é um passo fundamental para a 

redução das armas convencionais. 
 
É sempre válido conhecer a intenção do legislador ao instituir uma lei, assim 

entenderemos que a lei ter por objetivo dispor sobre: 
✓ Registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição; 

✓ Sistema Nacional de Armas – SINARM; 

✓ Crimes relacionados. 

A Lei inicia instituindo o Sistema Nacional de Armas (SINARM), instituído no Ministério 

da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tendo circunscrição em todo o território nacional (Art. 
1o). 

 
Vejamos algumas das competências do SINARM (Art. 2º) 

 
Art. 2o Ao SINARM compete:         
I – identificar as características e a propriedade de armas de fogo, mediante cadastro; 
II – cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no País; 
III – cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas 
VI – integrar no cadastro os acervos policiais já existentes; 

(….) 
 
Ou seja, o SINARM tem por competência manter o cadastro integrado das armas de 

fogos no país e o controle do registro. 
 

Do registro 
 

Da análise do artigo terceiro, devemos entender que é obrigatório o registro de arma de 
fogo no órgão competente. O órgão competente varia, conforme se tratar de arma de uso 
permitido e de uso restrito: 

 

Armas uso permitido: SINARM 

Armas de uso restrito: SIGMA 

 

Para que se possa adquirir uma adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado 
deverá respeitar os requisitos: (Art. 4): 
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✓ Declarar a efetiva necessidade 

✓ Comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de 

antecedentes criminais fornecidas pela justiça federal, estadual, militar e eleitoral 

e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão 

ser fornecidas por meios eletrônicos;                         

✓ Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa; 

✓ Comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica 

Assim, o SINARM expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os 
requisitos, em nome do requerente e para a arma indicada, sendo intransferível esta 

autorização (§ 1o). Cumpre esclarecer que os requisitos deverão ser comprovados 
periodicamente, em período não inferior a 3 anos (Art. 5, §2º). Além disso, fica a empresa que 
comercializar obrigada a comunicar a venda, além de responder legalmente pelas mercadorias 
enquanto não forem vendidas (Art. 4, §3º e §4º). 

 
Superado os requisitos, a Polícia Federal (Art. 5, § 1o) emitirá um certificado de Registro 

de Arma de Fogo que autoriza o proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no 

interior (Art. 5, caput): sua residência, ou seu local de trabalho. 

 
Do porte 

 
Entende-se que em regra é proibido o porte de arma de fogo (Art. 6), entretanto 

encontramos algumas exceções, que de forma resumida são: 
✓ Integrantes das Forças Armadas 

✓ Integrantes da PF; da PRF; da PFF; das PCs; das PMs e dos Corpos de Bombeiros 

Militares 

✓ Guardas municipais. 

✓ Agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência 

✓ Polícia do Senado Federal e a Polícia da Câmara dos Deputados 

✓ Agentes e guardas prisionais 

✓ Segurança privada e de transporte de valores apenas para o serviço 

✓ Integrantes das entidades de desporto (clube de tiro) no momento da competição 

✓ Integrantes das Carreiras de Auditoria 

✓ Tribunais do Poder Judiciário e MP 

✓ Integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais. 

Autorização 
 

Assim, a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido é competência da 
Polícia Federal e somente será concedida após autorização do SINARM (Art. 10). 

 
Ainda, a autorização poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, 

e dependerá de o requerente (Art. 10, § 1o): 
I – demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco 

ou de ameaça à sua integridade física; 
II – atender às exigências da aquisição da arma de fogo do artigo 4º; 
III – apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido 

registro no órgão competente. 
 

Atente-se que a autorização perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela 
seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou 

alucinógenas (Art. 10, §2o). 
 

CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE REDES SOCIAIS E COMUNITÁRIAS 
 

A criação e fortalecimento de redes sociais e comunitária consiste em uma das diretrizes 
do PRONASCI. Trata-se de uma preocupação estatal com o coletivo participando da tomada de 
decisões governamentais acerca das políticas de segurança pública. 
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As Redes Sociais e Comunitárias têm o objetivo de ser adaptada a realidade da 

comunidade que muitas vezes é compartilhamento de informações interna, meios de 
comunicação entre a própria comunidade e assim por diante, nem sempre dependendo 

exclusivamente do acesso à internet propriamente dito. 
 
As redes comunitárias podem ser operacionalizadas, total ou parcialmente, por meio de 

indivíduos e partes interessadas locais, ONGs, entidades do setor privado e / ou administrações 
públicas. Ou seja, conforme disposto no art. 144 da CF, a segurança pública é dever do Estado, 
mas também direito e responsabilidade de todos, de forma que as redes comunitárias 

colaboram e podem melhorar a eficiência desse direito social. 
 
As redes comunitárias são reconhecidas por uma propriedade coletiva, como um veículo 

de transformação que aumenta a agência de todos os membros da comunidade, inclusive 
promovendo o equilíbrio de gênero. As redes comunitárias são estruturadas para serem 
abertas, livres e respeitar a neutralidade da rede. 

 

Essas redes contam com a participação ativa das comunidades locais no projeto, 
desenvolvimento, implantação e gerenciamento da infraestrutura compartilhada como um 
recurso comum, pertencente à comunidade, e operado de forma democrática. As redes 

comunitárias podem ser operacionalizadas, total ou parcialmente, por meio de indivíduos e 
partes interessadas locais, ONGs, entidades do setor privado e / ou administrações públicas. 
 

INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DO SISTEMA PRISIONAL 

 
São muitos os reflexos causados pela segurança pública, exercida pelos órgãos descritos 

no art. 144 da Constituição Federal. Essa premissa é fator importante na configuração de grave 
quadro social e que não apenas afeta o sistema carcerário, como também aos órgãos 
repressores em si. 

 

No Brasil são duas polícias que atuam de maneira constante dentro dos estados e estão 
em maior contato com a sociedade. É descrita a polícia militar como força auxiliar das Forças 
Armadas, que por sua vez incorporam os valores desta e também a sua disciplina e conceitos. 
Em relação à polícia civil, surgiu como corpo de investigação e repressão dos delitos praticados, 
sendo a militar repressiva e ostensiva. 

 
Existem inúmeras críticas quanto à divisão de funções entre os órgãos estaduais de 

segurança pública no País. Afirmam que a divisão de funções e investigação dificulta uma 
efetiva resposta aos crimes cometidos. É chamado ciclo completo de polícia aquele em que a 
polícia que atende a ocorrência de um delito também o investiga e dá resposta efetiva ao bem 
jurídico lesionado, pois se o crime é uno, também deve ser o órgão policial, com atribuições 
ostensivas, repressivas e investigativas. 

 
Quando se possui polícias de atribuições diferentes a comunicação e posterior solução 

dos crimes ficam prejudicadas, uma vez que a mesma polícia que atende a ocorrência e que 
presenciou a situação não será a mesma que irá investigá-la. A título de exemplo, a doutrina 
penal destaca que há o iter criminis em todo ato ilícito perpetrado, mas para que se tome esse 
conhecimento e busque a solução para ele, a polícia deve estar preparada para dar resposta 
ágil ao problema. 

A Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, disciplina a organização e o funcionamento 

dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do § 7º do art. 144 da 
Constituição Federal; cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), 
além de instituir o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 

ENFRENTAMENTO DO CRIME ORGANIZADO E DA CORRUPÇÃO POLICIAL 
 
Foi aprovado o Programa 5016 – Segurança Pública, Combate à Corrupção, ao Crime 

Organizado e ao Crime Violento do PPA 2020 - 2023 no âmbito do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública tem por objetivo o enfraquecimento da criminalidade através de operações 
de combate ao crime organizado. 
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Cumpre ressaltar que PPA consiste no Plano Plurianual, que visa a definição de metas 

governamentais para enfrentamento de problemas de ordem nacional, mas que dependem da 
atuação de todos os entes federativos e, no caso da segurança pública, a parceria com os 

Estados e o Distrito Federal é de extrema relevância, considerando a atuação da Polícia Militar, 
Polícia Civil e Polícia Penal Estaduais. 

 
Público-alvo: Sociedade. 
Beneficiários: Sociedade e Administração Pública. 
Unidades Envolvidas: Polícia Federal - PF, Polícia Rodoviária Federal - PRF, 

Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, Secretaria de Operações Integradas - SEOPI e 
Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP. 

 
A proposta do PPA consiste na implementação de uma política adequada e consistente 

no âmbito criminal e representaria um notável incremento no sentimento coletivo de 
pertencimento e de igualdade política e social, contribuindo para infundir na população maior 
confiança no sistema de justiça criminal. 

 
Um pressuposto do programa é a articulação entre a criminologia (estudo científico do 

crime, do criminoso e do sistema punitivo), a política criminal (as opções para o enfrentamento 

da criminalidade) e o direito penal (a chamada dogmática penal – regras e princípios de 
aplicação, tipos e penas), a se desenvolver por etapas, a seu tempo e modo. 

 
A ideia é criar um programa estratégico que deve focalizar todas as espécies dessa forma 

de delinquência e conter diretrizes estruturantes e permanentes, com metas claras e 
sistemática de acompanhamento de resultados. 

 
A necessidade de envolver, nesse planejamento estratégico, todos os protagonistas do 

sistema de justiça criminal (Polícias, Ministério Público, Judiciário, sistema prisional), dotando-
os de um sistema de gestão por indicadores de resultado adequados à tomada de decisão em 

cada nível de atuação, parece essencial. 
 
A criação de um centro de investigações sobre o crime organizado no país, responsável 

pelo estudo sobre a delinquência organizada, que concentrasse informações de todo o sistema 
de justiça criminal e os centros de pesquisas universitários, representaria decisivo passo para 
a referida articulação, permitindo que os Conselhos Nacional de Justiça e do Ministério Público, 
possam, a partir desse conhecimento científico, fixar as diretrizes e metas em cada âmbito de 

atuação. 
 
Mas, à parte essas ações estruturantes, outras de curto e médio prazo podem ser 

adotadas para prevenir e reprimir a corrupção e o desvio de recursos públicos. Entretanto, um 
dos maiores desafios, nesse setor, é a integração entre as diversas instâncias encarregadas da 
investigação criminal. Surge a necessidade de uma coordenação nacional de informações 
criminais em sistema unificado, reunindo os órgãos especializados das polícias civil e federal e 

do MP. Trata-se de condição essencial para uma atuação racional, célere, econômica, integrada 
e uniforme em todo o país. 

 
A criação de novas varas especializadas para julgamento de processos do crime 

organizado, recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça, é uma das medidas a serem 
encarecidas, como também o fortalecimento dos órgãos especializados de investigação das 

polícias e do Ministério Público. 
 
A Lei nº 12.850/2013 define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação 

criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. 

 
GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA 

 

O acesso à justiça é direito fundamental do ser humano, reconhecido pelas declarações 
de Direitos Humanos, como a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José 
da Costa Rica) e a Convenção Europeia de Direitos Humanos. É direito fundamental não o 
simples acesso ao Poder Judiciário, mas também, e principalmente, a tutela jurisdicional 
efetiva, rápida e sem dilações indevidas. Isto significa dizer que o Estado deve ser considerado 
responsável pelos prejuízos que causar quando não presta a eficiente tutela jurisdicional, ou 
seja, quando não respeita, por omissão, o direito humano fundamental de real acesso à justiça. 
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O acesso à ordem jurídica justa é direito assegurado constitucionalmente no artigo 5º, 
XXXV da Carta de 1988, ao dispor que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito.” Contudo, como visto, à luz da temática moderna sobre a efetividade 
do processo como garantia dos direitos fundamentais do ser humano, há de se admitir que 
este postulado não exprime apenas o direito de petição aos órgãos judicantes, mas também 
e, principalmente, à tutela jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva. A inclusão do inciso 
LXXVIII ao artigo 5º só fez confirmar esta interpretação da doutrina, ao dispor que “a todos, 
no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios 

que garantam a celeridade de sua tramitação”. 
 
O Brasil, embora signatário da Convenção Americana desde 1992, somente em 2004, 

por força da Emenda Constitucional 45/2004, passou a integrar o rol dos Estados que, de 
forma expressa, asseguram o direito à prestação jurisdicional sem demora como direito 
fundamental. 

 

Apesar dos doutrinadores brasileiros sempre interpretarem a ratificação dos tratados 
internacionais de direitos humanos, a exemplo da Convenção Americana, como uma ampliação 
do rol dos direitos fundamentais constante do artigo 5º da Constituição Federal, por força do 

seu parágrafo segundo, esta não era a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, que 
entendia que todos os tratados internacionais integravam o ordenamento jurídico nacional 
como normas ordinárias, uma vez que eram incorporados mediante Decretos. 

 

A garantia à tutela jurisdicional em tempo razoável é, com efeito, direito fundamental 
do ser humano, cuja não efetivação cobra do Estado a responsabilidade pelos danos, materiais 
e morais, frutos de um estado de ansiedade, descrédito e insegurança, que forem suportados 
pelos jurisdicionados quando no exercício legítimo de seu direito maior: o acesso à justiça. A 
nova disposição constitucional só vem a ratificar tal posicionamento, cujas ações estatais ainda 
são tímidas a ponto de eximi-lo de tal reparação. 

 
VALORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 

 
Na sociedade moderna, os espaços públicos surgem a partir do momento em que setores 

da sociedade começam emitir opinião e juízo sobre o Estado e dão publicidade a essa opinião. 
Mas o espaço público, como se entende hoje, não se restringe a essa capacidade de emitir e 
tornar pública a opinião. O espaço público se constitui atualmente como espaço político-social, 

normatizado ou não pelo Estado, em que o conflito social se apresenta, sendo objeto de 
proteção humanitária. 

A Constituição Federal de 1988 abriu a possibilidade de se instituir um novo tipo de 
relacionamento entre Estado e sociedade, possibilidade esta que se tem concretizado através, 
principalmente, de gestões político-administrativas realizadas com a participação da 
sociedade. Esta participação não se tem restringido à escolha de representantes para o 
legislativo e para cargos executivos, mas tem afetado as decisões mais gerais do poder público. 

 
Um dos elementos formadores do Estado é o povo, e por isso não é apenas o Estado 

que garante a cidadania, mas principalmente o cidadão consciente dos seus diretos e deveres 
que faz com que o Estado fique a serviço da cidadania. 

 
Os movimentos sociais em muito vêm contribuindo na luta pela conquista da cidadania. 

Norteados pelo sentimento de justiça social, os movimentos ajudaram a construir novas formas 
de diálogo entre sociedade e Estado, marcando assim o novo cenário político brasileiro. 

 
Em relação à dimensão social, e com reflexo nos direitos humanos, não cabe somente 

ao Estado a implementação dos direitos, porém a sociedade civil também tem um papel 
relevante na luta pela efetivação deles, por intermédio dos movimentos sociais, sindicatos, 
associações, centros de defesa e de educação etc. Nesse sentido, a concepção de cidadania 

está relacionada ao conceito de justiça social, na qual é muito comum a identificação do bem-
estar social da população e da igualdade social. Exercer a cidadania significa ter acesso pleno 
a todos os direitos individuais, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais. 

 
PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

A segurança pública é um processo sistêmico e otimizado que envolve um conjunto de 
ações públicas e comunitárias, visando a assegurar a proteção do indivíduo e da coletividade 
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e a aplicação da justiça na punição, recuperação e tratamento dos que violam a lei, garantindo 

direitos e cidadania a todos. Um processo sistêmico porque envolve, num mesmo cenário, um 
conjunto de conhecimentos e ferramentas de competência dos poderes constituídos e ao 

alcance da comunidade organizada, interagindo e compartilhando visão, compromissos e 
objetivos em comum; e otimizado porque depende de decisões rápidas e de resultados 
imediatos. 

O que se depreende destes conceitos é que a segurança pública é um direito relacionado 

à ausência de delitos, danos e prejuízos, ao mesmo tempo em que é um dever a ser 
desenvolvido pelos órgãos públicos responsáveis e pela sociedade em geral. A finalidade da 
segurança pública é garantir a cidadania de todos, dentro dos limites da lei. 

As mudanças conceituais supracitadas nos conduzem a três reflexos para a atividade 
policial: 

1) a polícia deve reconhecer o cidadão como sujeito de direitos; 

2) o cidadão tem deveres para com a segurança pública; e 3) o policial também é um 

cidadão e precisa ter seus direitos assegurados para que compreenda e respeite os direitos 
dos demais cidadãos. 

Quanto ao primeiro aspecto, tornou-se imprescindível que as forças policiais no Brasil 
se adequassem à nova realidade: ser instrumento a serviço do cidadão. A corporação policial 

faz parte da comunidade e, portanto, defende os interesses dos cidadãos, e não os do Estado 
ou de dado governo. 

 
A segunda consequência advinda da nova ordem constitucional diz respeito à outra face 

do exercício da cidadania: o cidadão é sujeito de deveres. Entretanto, como este pode agir 
para cumprir sua responsabilidade com a segurança pública? 

 

A cidadania demanda participação, aproximação do cidadão das esferas representativas 
de tomada de decisão. O que se espera é que a ação cívica perpasse as instituições políticas 
por meio da participação da sociedade civil, tanto na formulação quanto na execução das 
políticas públicas, independente da área de atuação. 

 
Essa participação do cidadão não exclui a responsabilidade da polícia e dos demais 

órgãos do sistema de segurança pública. Na realidade, o poder de polícia para preservação da 

ordem é apenas um elemento desse contexto, mas não é o preponderante. A polícia não 

resume em si o sistema de segurança pública e nem ataca as causas profundas da 
criminalidade. É necessário, portanto, que os cidadãos, de forma organizada, e também os 
demais atores do sistema complementem essa responsabilidade, participando da formulação 
e da execução dos programas e projetos em segurança pública. 

 

O papel da polícia nesse contexto será o de mobilização social, no sentido de engajar os 
cidadãos de uma dada localidade na questão da prevenção de crimes e da violência. Além 
disso, a polícia deverá atuar como mediadora entre instituições, ou seja, conclamar a 
participação de outros órgãos públicos e entidades civis (órgãos judiciais, policiais, órgãos do 
Executivo municipal, instituições privadas, organizações não-governamentais, associações 
diversas). 

 

É importante destacar ainda que a participação dos cidadãos pode ocorrer sob os 
seguintes aspectos: 

1) colaboração com a polícia em atividades diretas de prevenção à criminalidade; 
2) fortalecimento dos meios de controle social da própria comunidade; e 
3) instituição de parceria decisória entre a polícia e a comunidade local nos assuntos 

relativos à segurança (diagnóstico, planejamento, avaliação e implementação). 
 

Portanto, é evidente que a polícia não pode ser autônoma em relação à comunidade, 
pois trabalha para ela e em função dela. Porém, a comunidade também não pode estar alheia 
às questões referentes à segurança pública, pois sua contribuição é fundamental para a boa 
consecução dos serviços policiais no tocante à preservação da ordem. 

 
Entretanto, para que exista esse engajamento polícia-comunidade, é preciso que o 

próprio policial se sinta inserido no contexto social, sincronizado e comprometido com os 
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anseios da comunidade e com a defesa dos direitos fundamentais. Em suma, é preciso que o 

policial se reconheça como um cidadão. 
 

Desta forma, passamos à abordagem da terceira consequência mencionada neste 
trabalho: o policial também é um cidadão e deve ter seus direitos assegurados para que 
compreenda e respeite os direitos dos demais cidadãos. 

 
É inegável que o reconhecimento de direitos civis, políticos e sociais pela Constituição 

Federal de 1988 se traduziu em importante avanço para a consolidação da cidadania no Brasil. 

Por outro lado, delineou-se um novo conceito de cidadania, superando a tradicional 
identificação com os direitos políticos – “votar e ser votado” – e abrangendo a condição 
daqueles que possuem direitos fundamentais e deveres para com o Estado. 

 
Neste mesmo contexto, a segurança pública foi estabelecida como direito, como dever 

e como responsabilidade de todos. Sua importância se confunde com a própria razão de existir 
do Estado, sendo sua função primordial a proteção dos direitos do cidadão. Por outro lado, 

enquanto atividade exercida por órgãos específicos e visando a preservação da ordem pública, 
a segurança passou a demandar também a participação ativa da sociedade – ou seja, o 
exercício da cidadania. 

 
É visível, desta forma, que cidadania e segurança pública são conceitos indissociáveis: 

a cidadania somente pode ser exercida em plenitude quando presentes as condições de paz e 
tranquilidade advindas com o exercício da segurança pública. E esta, para ser efetiva, deve 

contar com a participação e engajamento dos cidadãos, de forma organizada, na formulação 
de projetos e políticas públicas. 

 
A conexão entre os dois conceitos trouxe também alguns outros reflexos de ordem 

prática para a doutrina de polícia: 
a) o reconhecimento do cidadão como sujeito de direitos que precisam ser respeitados 

pela polícia em sua atividade, pois esta trabalha para o cidadão e em prol da cidadania; 
b) o cidadão deve ser inserido como um ator no processo de efetivação da segurança 

pública, com responsabilidades que vão além do simples respeito às normas e aos princípios 
morais, cabendo à polícia ser o agente mobilizador dessa participação; e 

c) Para que haja interação polícia-comunidade, é preciso que se reconheça o policial 
como cidadão para que ele compreenda e respeite a condição de cidadania dos demais 
membros da sociedade. Para tanto, é urgente a mudança de paradigmas na formação dos 

policiais, bem como no tratamento interpessoal dentro dos quartéis, abandonando-se práticas 
atentatórias à dignidade humana. 

 
Todo esse processo passa, sem dúvidas, por uma incorporação dos valores ligados à 

cidadania, à democracia e aos direitos humanos tanto por parte da sociedade como também 
pelas instituições policiais. 

 

Desta forma, o presente artigo não pretende esgotar o assunto, pois os reflexos desta 
temática para a doutrina de polícia são bastante amplos e fazem derivar outras consequências 
práticas para a atividade policial, sendo um desafio permanente para os pesquisadores da 
área. 
 
 

PENAL MILITAR – COMPLEMENTO 
 

 

CAPÍTULO V 
DOS CRIMES CONTRA A HONRA 

        Calúnia 

        Art. 214. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: 

        Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 
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        § 1º Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. 

        Exceção da verdade 

        § 2º A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida: 

        I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado 
por sentença irrecorrível; 

        II - se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no nº I do art. 218; 

        III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença 

irrecorrível. 

        Difamação 

        Art. 215. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: 

        Pena - detenção, de três meses a um ano. 

        Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se a ofensa é relativa ao 
exercício da função pública, militar ou civil, do ofendido. 

        Injúria 

        Art. 216. Injuriar alguém, ofendendo lhe a dignidade ou o decoro: 

        Pena - detenção, até seis meses. 

        Injúria real 

        Art. 217. Se a injúria consiste em violência, ou outro ato que atinja a pessoa, e, por sua 

natureza ou pelo meio empregado, se considera aviltante: 

        Pena - detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência. 

        Disposições comuns 

        Art. 218. As penas cominadas nos antecedentes artigos deste capítulo aumentam-se de 
um terço, se qualquer dos crimes é cometido: 

        I - contra o Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro; 

        II - contra superior; 

        III - contra militar, ou funcionário público civil, em razão das suas funções; 

        IV - na presença de duas ou mais pessoas, ou de inferior do ofendido, ou por meio que 
facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. 

        Parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, 
aplica-se a pena em dobro, se o fato não constitui crime mais grave. 

        Ofensa às forças armadas 
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        Art. 219. Propalar fatos, que sabe inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar 

o crédito das forças armadas ou a confiança que estas merecem do público: 

        Pena - detenção, de seis meses a um ano. 

        Parágrafo único. A pena será aumentada de um terço, se o crime é cometido pela 
imprensa, rádio ou televisão. 

        Exclusão de pena 

        Art. 220. Não constitui ofensa punível, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar, 
difamar ou caluniar: 

        I - a irrogada em juízo, na discussão da causa, por uma das partes ou seu procurador 
contra a outra parte ou seu procurador; 

        II - a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica; 

        III - a apreciação crítica às instituições militares, salvo quando inequívoca a intenção de 

ofender; 

        IV - o conceito desfavorável em apreciação ou informação prestada no cumprimento do 

dever de ofício. 

        Parágrafo único. Nos casos dos ns. I e IV, responde pela ofensa quem lhe dá publicidade. 

        Equivocidade da ofensa 

        Art. 221. Se a ofensa é irrogada de forma imprecisa ou equívoca, quem se julga atingido 
pode pedir explicações em juízo. Se o interpelado se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não 
as dá satisfatórias, responde pela ofensa. 

CAPÍTULO VI 

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE 
Seção I - Dos crimes contra a liberdade 

individual 

        Constrangimento ilegal 

        Art. 222. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe 
haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei 

permite, ou a fazer ou a tolerar que se faça, o que ela não manda: 

        Pena - detenção, até um ano, se o fato não constitui crime mais grave. 

        Aumento de pena 

        § 1º A pena aplica-se em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 

três pessoas, ou há emprego de arma, ou quando o constrangimento é exercido com abuso 
de autoridade, para obter de alguém confissão de autoria de crime ou declaração como 
testemunha. 

        § 2º Além da pena cominada, aplica-se a correspondente à violência. 

        Exclusão de crime 

        § 3º Não constitui crime: 
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        I - Salvo o caso de transplante de órgãos, a intervenção médica ou cirúrgica, sem o 

consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada para conjurar iminente 
perigo de vida ou de grave dano ao corpo ou à saúde; 

        II - a coação exercida para impedir suicídio. 

        Ameaça 

        Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio 
simbólico, de lhe causar mal injusto e grave: 

        Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave. 

        Parágrafo único. Se a ameaça é motivada por fato referente a serviço de natureza militar, 
a pena é aumentada de um têrço. 

        Desafio para duelo 

        Art. 224. Desafiar outro militar para duelo ou aceitar-lhe o desafio, embora o duelo não 

se realize: 

        Pena - detenção, até três meses, se o fato não constitui crime mais grave. 

        Sequestro ou cárcere privado 

        Art. 225. Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado: 

        Pena - reclusão, até três anos. 

        Aumento de pena 

        § 1º A pena é aumentada de metade: 

        I - se a vítima é ascendente, descendente ou cônjuge do agente; 

        II - se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital; 

        III - se a privação de liberdade dura mais de quinze dias. 

        Formas qualificadas pelo resultado 

        § 2º Se resulta à vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave 
sofrimento físico ou moral: 

        Pena - reclusão, de dois a oito anos. 

        § 3º Se, pela razão do parágrafo anterior, resulta morte: 

        Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 

Seção II  
Do crime contra a inviolabilidade do domicílio 

        Violação de domicílio 
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        Art. 226. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade 

expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências: 

        Pena - detenção, até três meses. 

        Forma qualificada 

        § 1º Se o crime é cometido durante o repouso noturno, ou com emprego de violência ou 
de arma, ou mediante arrombamento, ou por duas ou mais pessoas: 

        Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência. 

        Agravação de pena 

        § 2º Aumenta-se a pena de um terço, se o fato é cometido por militar em serviço ou por 

funcionário público civil, fora dos casos legais, ou com inobservância das formalidades 
prescritas em lei, ou com abuso de poder. 

        Exclusão de crime 

        § 3º Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas 
dependências: 

        I - durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra 
diligência em cumprimento de lei ou regulamento militar; 

        II - a qualquer hora do dia ou da noite para acudir vítima de desastre ou quando alguma 
infração penal está sendo ali praticada ou na iminência de o ser. 

        Compreensão do termo "casa" 

        § 4º O termo "casa" compreende: 

        I - qualquer compartimento habitado; 

        II - aposento ocupado de habitação coletiva; 

        III - compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. 

        § 5º Não se compreende no termo "casa": 

        I - hotel, hospedaria, ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a 
restrição do nº II do parágrafo anterior; 

        II - taverna, boate, casa de jogo e outras do mesmo gênero. 

Seção III 
Dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência ou comunicação 

        Violação de correspondência 

        Art. 227. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência privada dirigida a 
outrem: 

        Pena - detenção, até seis meses. 

        § 1º Nas mesmas penas incorre: 
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        I - quem se apossa de correspondência alheia, fechada ou aberta, e, no todo ou em 

parte, a sonega ou destrói; 

        II - quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza, abusivamente, 
comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre 
outras pessoas; 

        III - quem impede a comunicação ou a conversação referida no número anterior. 

        Aumento de pena 

        § 2º A pena aumenta-se de metade, se há dano para outrem. 

        § 3º Se o agente comete o crime com abuso de função, em serviço postal, telegráfico, 
radioelétrico ou telefônico: 

        Pena - detenção, de um a três anos. 

        Natureza militar do crime 

        § 4º Salvo o disposto no parágrafo anterior, qualquer dos crimes previstos neste artigo 
só é considerado militar no caso do art. 9º, nº II, letra a . 

Seção IV 
Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos de caráter particular 

        Divulgação de segredo 

        Art. 228. Divulgar, sem justa causa, conteúdo de documento particular sigiloso ou de 
correspondência confidencial, de que é detentor ou destinatário, desde que da divulgação 
possa resultar dano a outrem: 

        Pena - detenção, até seis meses. 

        Violação de recato 

        Art. 229. Violar, mediante processo técnico o direito ao recato pessoal ou o direito ao 
resguardo das palavras que não forem pronunciadas publicamente: 

        Pena - detenção, até um ano. 

        Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem divulga os fatos captados. 

        Violação de segredo profissional 

        Art. 230. Revelar, sem justa causa, segredo de que tem ciência, em razão de função ou 
profissão, exercida em local sob administração militar, desde que da revelação possa resultar 

dano a outrem: 

        Pena - detenção, de três meses a um ano. 

        Natureza militar do crime 

        Art. 231. Os crimes previstos nos arts. 228 e 229 somente são considerados militares 
no caso do art. 9º, nº II, letra a . 

CAPÍTULO VII 
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DOS CRIMES SEXUAIS 

        Estupro 

        Art. 232. Constranger mulher a conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça: 

        Pena - reclusão, de três a oito anos, sem prejuízo da correspondente à violência. 

        Atentado violento ao pudor 

        Art. 233. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a presenciar, a 
praticar ou permitir que com êle pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal: 

        Pena - reclusão, de dois a seis anos, sem prejuízo da correspondente à violência. 

        Corrupção de menores 

        Art. 234. Corromper ou facilitar a corrupção de pessoa menor de dezoito e maior de 
quatorze anos, com ela praticando ato de libidinagem, ou induzindo-a a praticá-lo ou 
presenciá-lo: 

        Pena - reclusão, até três anos. 

        Pederastia ou outro ato de libidinagem 

        Art. 235. Praticar, ou permitir o militar que com êle se pratique ato libidinoso, 
homossexual ou não, em lugar sujeito a administração militar: 

        Pena - detenção, de seis meses a um ano. 

        Presunção de violência 

        Art. 236. Presume-se a violência, se a vítima: 

        I - não é maior de quatorze anos, salvo fundada suposição contrária do agente; 

        II - é doente ou deficiente mental, e o agente conhecia esta circunstância; 

        III - não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência. 

        Aumento de pena 

        Art. 237. Nos crimes previstos neste capítulo, a pena é agravada, se o fato é praticado: 

        I - com o concurso de duas ou mais pessoas; 

        II - por oficial, ou por militar em serviço. 

CAPÍTULO VIII 
DO ULTRAJE PÚBLICO AO PUDOR 

        Ato obsceno 

        Art. 238. Praticar ato obsceno em lugar sujeito à administração militar: 

        Pena - detenção de três meses a um ano. 
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        Parágrafo único. A pena é agravada, se o fato é praticado por militar em serviço ou 

por oficial. 

        Escrito ou objeto obsceno 

        Art. 239. Produzir, distribuir, vender, expor à venda, exibir, adquirir ou ter em depósito 
para o fim de venda, distribuição ou exibição, livros, jornais, revistas, escritos, pinturas, 
gravuras, estampas, imagens, desenhos ou qualquer outro objeto de caráter obsceno, em 
lugar sujeito à administração militar, ou durante o período de exercício ou manobras: 

        Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 

        Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem distribui, vende, oferece à venda ou 
exibe a militares em serviço objeto de caráter obsceno. 

        Pena - morte, grau máximo; reclusão, de quinze anos, grau mínimo. 

 

 

 

 


