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Aula 01 

 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Segundo José Afonso da Silva, a Constituição tem uma estrutura polifacética, em que as normas não 

estão organizadas conforme os assuntos específicos. Com isso, há necessidade de organizar as normas 

constitucionais conforme suas características. 

Na classificação dos elementos da Constituição elaborada por José Afonso da Silva, a Segurança 

Pública foi organizada dentro dos elementos orgânicos da Constituição, que visam estabelecer a organização 

de normas conforme a estrutura do Estado e do Poder. 

 

Os elementos orgânicos são compostos por normas que regulam a estrutura do Estado e do Poder. 

Como exemplo é possível citar o Título III (Da Organização do Estado), o Título IV (Da Organização dos 

Poderes e do Sistema de Governo), os Capítulos II e III do Título V (Das Forças Armadas e Da Segurança 

Pública) e o Título VI (Da Tributação e do Orçamento). 

Os elementos limitativos são representados por normas que compõem o elenco dos direitos e 

garantias fundamentais, limitando a atuação dos poderes estatais, isto é, o abuso do poder estatal. Como 

exemplo é possível mencionar o Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), ressalvado o Capítulo II 

(Dos Direitos Sociais), definido como elemento socioideológico. Os direitos sociais refletem uma transição 

do Estado autoritário para o Estado social. O Estado age proativamente, por meio de normas programáticas, 

para que cumpra as suas metas. 

ELEMENTOS DA CONSTITUIÇÃO 

ELEMENTOS 
ORGÂNICOS 

ELEMENTOS  
LIMITATIVOS 

ELEMENTOS 
SOCIOIDEOLÓGICOS 

ELEMENTOS DE 
ESTABILIZAÇÃO 

CONSTITUCIONAL 

ELEMENTOS 
FORMAIS DE 

APLICABILIDADE 

Agrupamento da norma 
conforme a finalidade 
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Nesse sentido, os elementos socioideológicos revelam o compromisso da Constituição, entre o Estado 

individualista e o Estado social, intervencionista. Exemplos: Capítulo II do Título II (Dos Direitos Sociais), o 

Título VII (Da Ordem Econômica e Financeira) e o Título VIII (Da Ordem Social). 

Os elementos de estabilização constitucional são consubstanciados nas normas constitucionais 

destinadas a assegurar a solução de conflitos constitucionais, a defesa da Constituição, do Estado e das 

instituições democráticas. Constituem instrumentos de defesa do Estado e buscam garantir a paz social. São 

exemplos a ADI (art. 102, I, a), o Estado de Defesa e o Estado de Sítio (Capítulo I do Título V), a Intervenção 

Federal e Estadual (arts. 34 a 36), o processo de emenda à Constituição (arts. 59, I e 60) e a Jurisdição 

Constitucional. 

Os elementos formais de aplicabilidade definem como as Constituições devem ser aplicadas. São 

exemplos: o preâmbulo, que está no domínio da política e, em que pese não ser utilizado como parâmetro 

de controle de constitucionalidade, pode ser utilizado como princípio hermenêutico (na interpretação de 

outras normas constitucionais); o art. 5.º, §1.º anuncia que os direitos fundamentais têm aplicação imediata; 

o ADCT estabelece normas de transição, impedindo o vácuo constitucional. 

 

A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e visa garantir a ordem 

pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, nos termos do art. 144, caput. 

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. 

CARACTERÍSTICAS DA SEGURANÇA PÚBLICA 

SEGURANÇA PÚBLICA DEVER DIREITO RESPONSABILIDADE 

ESTADO    

TODOS    

 

O que caracteriza o Estado? 

Segundo Max Weber, o Estado é caracterizado por ser o único que tem o monopólio de, em última 

instância, exercer de modo legítimo a força em uma sociedade. O uso da segurança pública é uma 

ELEMENTOS FORMAIS DE APLICABILIDADE 

PREÂMBULO ADCT ART. 5.º, §1.º 

Estabelecem regras de aplicação 
das Constituições 
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característica do Estado, que não se valerá da força em prima facie, mas tão somente em situações de 

conflito. 

O Estado é uma forma organizacional – política, social e jurídica – que tem território definido, um 

governo soberano e uma Constituição – em regra, escrita. Há, contudo, Países soberanos que possuem 

Constituições baseadas em costumes e tradições. 

 

 

De acordo com Pedro Lenza e Dalmo de Abreu Dallari, os elementos integrantes do Estado são: 

a) Soberania; 

b) Território; 

c) Povo; e 

d) Finalidade. 

Outros autores, todavia, referem-se a apenas três elementos: soberania, território e povo. 

 

1) (Ano: 2013. Banca: IBFC. Órgão: HEMOMINAS. Prova: Técnico de Enfermagem) O Estado é: 

a) Uma organização que tem o reconhecimento da população para estabelecer regras a serem obedecidas 

por todos. Entretanto, outras organizações sociais apresentam legitimidade para suas ações acima do 

Estado. 

 Comentário: incorreta. É possível existir o Estado e não haver reconhecimento pela população, 

principamente em Estados autoritários. 

b) Caracterizado como o monopólio do exercício legítimo da força em uma sociedade. 

 Gabarito. 

c) Uma organização que exerce o poder sobre os indivíduos que ocupam um determinado território, sem 

legitimidade. 

d) Uma unidade federativa de um país, sem autonomia administrativa, subordinada à Presidência da 

República. 

ESTADO 

FORMA ORGANIZACIONAL 

1) POLÍTICA; 

2) JURÍDICA; 

3) SOCIAL. 

1) TERRITÓRIO DEFINIDO; 

2) GOVERNO SOBERANO; 

3) CONSTITUIÇÃO ESCRITA 
(REGRA) 
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2) (Ano: 2010. Banca: CESPE. Órgão: MPE/SE. Prova: Promotor de Justiça) A segurança pública é dever da 

União e tem como objetivo fundamental a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 

do patrimônio. 

 Comentário: incorreta. A segurança pública é dever do Estado, nos termos do art. 144, da CRFB. 

 

A segurança pública um dever do Estado. A União é uma ficção jurídico-administrativa que faz parte 

da organização político-administrativa. A União é uma entidade da Administração Direta e uma pessoa 

política, pois tem a capacidade de criar suas próprias leis. 

PESSOAS POLÍTICAS PESSOAS ADMINISTRATIVAS 

1) União; 

2) Estados; 

3) Municípios; 

4) Distrito Federal. 

1) Autarquias; 

2) Empresas Públicas; 

3) Sociedade de Economia Mista; 

4) Fundação Pública. 

Possuem capacidade legislativa. 

Ex.: Art. 22 (competência privativa de União) 
Executam as normas (atividade administrativa) 

 

A República Federativa do Brasil tem soberania; as pessoas políticas possuem autonomia, isto é, 

capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração. 

CAPACIDADES DA AUTONOMIA FEDERATIVA 

AUTO-ORGANIZAÇÃO AUTOGOVERNO AUTOADMINISTRAÇÃO 

Criação de normas. 
Ter governo próprio, eleito pela 
respectiva população. 

Autonomia para organizar e 
prestar os serviços que lhe são 
próprios. 

 

ÓRGÃOS DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Os órgãos que compõem a segurança pública devem ser analisados em nível federal e em nível 

estadual ou distrital. Assim, são órgãos da segurança pública: 

a) Em nível federal: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal. 

b) Em nível estadual ou distrital: Polícia Civil, Polícia Militar e Corpos de Bombeiros Militares. 

Conforme decidido pelo STF, no julgamento da ADI 2.827, o rol dos órgãos de segurança pública é 

taxativo (numerus clausus), e não exemplificativo. Portanto, qualquer tentativa de inserir um órgão novo 
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dentro do rol de órgãos de segurança pública, por meio de lei, será declarada inconstitucional. Não é 

possível criar novos órgãos de segurança pública. 

Ação direta de inconstitucionalidade. [...] 3. Criação do Instituto-Geral de Perícias e inserção do órgão no 

rol daqueles encarregados da segurança pública. [...] 5. Observância obrigatória, pelos Estados-membros, do 

disposto no art. 144 da Constituição da República. [...] 7. Impossibilidade da criação, pelos Estados-membros, de 

órgão de segurança pública diverso daqueles previstos no art. 144 da Constituição. Precedentes. 8. Ao Instituto-

Geral de Perícias, instituído pela norma impugnada, são incumbidas funções atinentes à segurança pública. 9. 

Violação do artigo 144 c/c o art. 25 da Constituição da República”. (STF, ADI 2.827, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 

em 16/09/2010). 

A Força de Segurança Pública – embora seja composta por policiais civis, militares e bombeiros – não 

é um órgão da segurança pública, pois o rol é taxativo. A Lei 11.473/07, que  regulamenta a ação da Força de 

Segurança Pública, não destaca que esta é um órgão da segurança pública. 

 

 

3) (Ano: 2007. Banca: CESPE/UNB. Órgão: MPE/AM. Prova: Promotor de Justiça) Constituição estadual pode 

dar interpretação ampliativa ao conceito de segurança pública dado pela CF a fim de incluir, entre os órgãos 

encarregados dessa atividade, a chamada polícia penitenciária, a cargo da qual deve estar a vigilância dos 

estabelecimentos penais. 

 Gabarito: incorreta. O rol é taxativo, não permitindo a inclusão de novos órgãos. 

 

4) (Ano: 2010. Banca: CESPE. Órgão: ABIN. Prova: Oficial Técnico de Inteligência) É permitido a um estado da 

Federação criar instituto geral de perícias estadual e inseri-lo no rol constitucional dos órgãos encarregados 

do exercício da segurança pública. 

 Gabarito: incorreta. O rol de órgãos é taxativo. 

 

FORÇA NACIONAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA 

LEI 11.473/07 

INSPIRADA NA FORÇA DE PAZ DA ONU 

PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FEDERATIVA 
(ART. 241, CRFB) 

FORMADA POR POLICIAIS E BOMBEIROS 

POLICIAMENTO OSTENSIVO (PREVENTIVO) 
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SUSTENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

Conforme a jurisprudência do STF, a atividade de segurança pública é serviço uti universi, isto é, geral 

e indisponível, em que não há como mensurar quem será beneficiado pela atividade estatal, portanto deve 

ser remunerada mediante imposto. Logo, a exigência de taxa (forma pela qual são remunerados os serviços 

uti singuli) viola o art. 145, II, da CRFB (STF, ADI 1.942, rel. Min. Edson Fachin, j. em 18/12/2015). 

 

DIREITO DE GREVE 

Em 2009, o plenário do STF decidiu que policiais civis não podiam fazer greve, pois a atividade 

desenvolvida pela Polícia Civil seria essencial, e análoga àquela desenvolvida por Policiais Militares, em 

relação à qual a Constituição proíbe a greve. 

Os servidores públicos são, seguramente, titulares do direito de greve. Essa é a regra. Ocorre, contudo, 

que entre os serviços públicos há alguns que a coesão social impõe sejam prestados plenamente, em sua 

totalidade. Atividades das quais dependam a manutenção da ordem pública e a segurança pública, a 

administração da Justiça – onde as carreiras de Estado, cujos membros exercem atividades indelegáveis, 

inclusive as de exação tributária – e a saúde pública não estão inseridos no elenco dos servidores alcançados por 

esse direito. Serviços públicos desenvolvidos por grupos armados: as atividades desenvolvidas pela polícia civil 

são análogas, para esse efeito, às dos militares, em relação aos quais a Constituição expressamente proíbe a 

greve (art. 142, § 3º, IV)1. 

Em 05/04/2017, o STF confirmou esse posicionamento, e foi mais além, afirmando que demais 

servidores que atuem diretamente com a segurança pública não podem exercer o direito de greve, por se 

tratar de atividade essencial. 

“Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou entendimento no sentido 

de que é inconstitucional o exercício do direito de greve por parte de policiais civis e demais servidores públicos 

que atuem diretamente na área de segurança pública. A decisão foi tomada na manhã desta quarta-feira (5), no 

julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 654432, com repercussão geral reconhecida” (Fonte: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340096). 

 

5) (Ano: 2012. Banca: FGV. Órgão: PC/MA. Prova: Delegado de Polícia) Acerca do direito de greve dos 

servidores públicos, analise as afirmativas a seguir. [...] 

II. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha concretizado o direito de greve do servidor público, acabou por 

fixar entendimento que os policiais civis não têm direito de fazer greve. 

 Gabarito: correta. 

                                                             
1 STF, Rcl 6.568, rel. Min. Eros Grau, j. em 21/05/2009. 


