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Prefácio 

Néfi Cordeiro 

Professor de graduação e 

pós-graduação em Processo Penal 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça 

Segurança pública é estado de paz social com mantença dos direitos cons

titucionalmente assegurados, não atacados por crimes. É processo em desen

volvimento permanente, com ações preventivas e repressivas, administrativas e 

judiciais, na saúde, na educação, na sociedade. 

Nossa Constituição prevê no artigo 144 ser a segurança pública dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos1

• Trata-se de imposição de agir estatal, que por suas 

políticas e ações devem ser suficientes para garantir à sociedade paz e tranquilidade. 

É normativa de enfoque duplo, de combate ao crime e de prestação de serviço: 

A primeira concebe a missão institucional das polícias em termos bé
licos: seu papel é "combater" os criminosos, que são convertidos em 
"inimigos internos". As favelas são "territórios hostis", que precisam ser 
·"ocupados" através da utÍlização do "poder militar". A política de segu
rança é formulada como "estratégia de guerra". E, na "guerra", medidas 
excepcionais se justificam. Instaura-se, então, uma "política de seguran
ça de emergência" e um "direito penal do inimigo". 

[ ... ] 

A segunda concepção está centrada na ideia de que a segurança é um 
"serviço público" a ser prestado pelo Estado. O cidadão é o destinatário 
desse serviço. Não há mais "inimigo" a combater, mas cidadão para servir.2 

Are. 144. A segurança /Jública, dever do Estado, direito e res/Jonsabilidade de todos, é exercida /Jara a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio [ ... ]. 

2 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. A segurança pública na Constituição Federal de 1988: 
conceituação constitucionalmente adequada, competências federativas e órgãos de execução das 
políticas. Disponível em: < h t tp://www. cgov. u fsc .br/portal/sites/defaul t/files/anexos/3 2891-409 50-1-
PB. pd f >. Acesso em: 19 dez. 2018. 



Seja como combate ao crime, seja como direito assegurado ao cidadão, o 

resultado é de ordem social, sem crimes, sem ataques a bens jurídicos relevantes. 

A falta de segurança, a sensação de medo, porém, é constante preocu

pação mundial. Se tranquila é a ideia no direito de implementação ao menos 

do mínimo em cada direito fundamental, atualmente a sociedade opta até por 
reduzir ações públicas de saúde, educação e moradia, para atingir o status de 
sensação de segurança. 

No Brasil o sentimento de insegurança é de tal modo elevado, que passa 
a ser considerado "uma questão de saúde mental pública" (SOARES, 2007, p. 
108). Segundo relatório da pesquisa Global Law and Order, do Instituto Gallup, 

o Brasil é o sexto pior país do mundo em sensação de segurança, com apenas 
31% das pessoas sentindo-se seguras em 201?3. 

É preciso mudanças e a sociedade isto tem exigido, inclusive na escolha de 
seus representantes eleitos, como se viu em 2018, onde "agentes de segurança pú
blica apareceram neste domingo (7) entre os candidatos mais votados no país" 4• 

O constitucional encargo repartido da segurança pública como respon

sabilidade de todos cidadãos é medida de participação popular nas políticas 
sociais relevantes, impondo a subsidiária atuação dos cidadãos na mantença 

da ordem, na luta contra o medo do crime. A ação popular é apoio, responsa
bilidade social, mas jamais minoração do autônomo dever de prestação estatal. 

Em momento onde a segurança pública é grande temor social, onde elei
ções podem ser decididas pela confiança na melhor repressão ao crime, neces
sária é a colaboração realmente de todos. Aos expertos no trato do crime e de 
sua persecução, porém, maior é a responsabilidade na análise do quadro atual e 
no apoio com propostas de incremento da segurança. 

Assim é que surge esta obra, com a participação de integrantes do Ministério 
Público no exame de variados temas da Segurança Pública - manifestação de quem 

estuda e atua na persecução criminal, manifestação de quem conhece o tema! 

3 Disponível em: <https://www.insightcrime.org/wp-content/uploads/2018/06/Gallup _ Global_ Law _ 
And_Order_Report_2018.pdf>. Acesso em: 19 dez. 2018. 

4 Eleições 2018. Agentes de segurança pública aparecem entre mais votados. Disponível em: 
< h t tps: //noticias. r 7.com/e leicoes-2 O 18/age ntes-de-seg u ranca-pu blica-apa recem-en tre-ma is
votados-07102018>. Acesso em: 19 dez. 2018. 



Discute-se então a própria razão da intervenção pública em defesa da so

ciedade e das vítimas de crimes. 

Já na fase investigatória, é examinada proposta de melhoria pela colabora

ção ministerial, assim como a necessidade de reenforçamento da polícia. 

São também discutidos os mecanismos probatórios para a persecução eficien

te, como a infiltração policial e o uso normatizado das atividades de inteligência. 

Punidos os autores dos crimes, para o que mudanças de atendimento e 

de políticas públicas são essenciais para impedir a prestação estatal deficiente, 

chega-se ao calamitoso quadro do encarceramento no país, com dificuldades da 

Administração de impedir sequer mesmo o contato externo por celulares. 

Finalizam as abordagens com propostas de futuro, através do consenso 

no processo penal e pela atuação ministerial proativa, num Ministério Público 

Resolutivo, atuando num sistema de eficiente legislação e jurisdição criminal 

- como no relevante enfrentamento ao tráfico de drogas, mesmo privilegiado. 

São todos temas de grande preocupação na dogmática penal e mote atual 
de propostas de reformulação legislativa: respostas a uma sociedade que exige 

viver sem medo. 

São agentes do Ministério Público, federal e estadual, somados a autores 

de destacada trajetória profissional e acadêmica, unidos no debate da eficiência 

sem perda de garantias, na punição do criminoso e apenas deste, nas soluções 

para um Brasil seguro e democrático. 

Difícil é a servidores públicos, especialmente agentes políticos, conciliar 

a enorme demanda de trabalho com a pesquisa acadêmica. Aqui isto se reúne: 

esforço coletivo de peritos na demanda criminal para a melhoria da segurança 

de todos cidadãos. É obra, pois, apta a fazer pensar, apta a gerar mudanças. 

O Brasil exige segurança, a sociedade precisa ser atendida nos seus reclamos 

e o Direito não pode conviver com retrocessos civilizatórios: a segurança precisa 

ser buscada em estrutura e eficiência, sem abolição das garantias processuais. É 
pelo processo justo que será obtida a persecução criminal eficiente e justa. 

Não mais pode o direito criminal brasileiro manter a ilusória persecução 

de todos os crimes (princípio da obrigatoriedade), mas pretender em todos uma 

investigação eficiente. É preciso que que se garanta celeridade no tempo do 

processo, embora sem atropelos, preservando a garantia da dúvida em favor 



do acusado, do ônus da prova pela acusação, da imparcialidade efetiva e cada 

vez mais exigida aos magistrados, mas é também imprescindível que o Estado 

possua consiga investigar e indicar quem pratica crimes, demonstrar em pro

cesso contraditório a culpa e obter a condenação a uma pena judicialmente 

individualizada. É preciso reconhecer, finalmente, que o direito penal é meio de 

controle social, mas não fonte primeira de sua mudança ... 

Congratulações aos autores que, ao par do diário enfrentamento da crimi

nalidade nos processos, estudam e refletem sobre a satisfação do dever estatal 
de segurança e preocupam-se em atuar nas mudanças para que o medo não seja 

componente necessário da vida em sociedade. 




