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APRESENTAÇÃO

O E-book Amplamente: Sociedade, Leis e Políticas Públicas consiste em uma
coletânea de textos científicos oriundos de teorias e práticas profissionais, nos diversos
contextos de atuação, principalmente incorporados às novas demandas que a Sociedade
vem exigindo. Demandas com debates sobre a sociedade, Leis e Políticas Públicas em
uma perspectiva de desenvolvimento e sustentabilidade, trabalho e assistência, modelos
econômicos, gênero e sexualidade, entre outras tantas discussões emergentes.
Dessa forma, este debate terá múltiplas faces e possibilitará diversos diálogos
direcionados ao avanço do conhecimento, que, por sua vez, não será aprofundado de
forma unilateral, linear ou isolado, mas sim, de maneira complexa às diversas demandas
sociais. As Leis e Políticas Públicas têm impactado os rumos da sociedade
contemporânea, surgindo a necessidade de atualizações e criação de novos cenários e
perspectivas.
É nesse sentido que, o E-book Amplamente: Sociedade, Leis e Políticas Públicas
traz diversos textos de pesquisadores/as em formato de artigos completos oriundos de
Pesquisa Concluída, Pesquisa em Andamento, Ensaio Acadêmico e Relato de
Experiência para suscitar um debate importante para os profissionais das diferentes áreas
de conhecimento.
Assim, em nome da Amplamente Cursos e Formação Continuada, convido a
todos/as para leitura do debate científico sobre sociedade, Leis e Políticas Públicas, com
propostas, perspectivas, melhorias, apontamentos, análises entre outras questões
importantes para conter neste material e campo profissional.

Luciano Luan Gomes Paiva
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CAPÍTULO XIII

UMA ANÁLISE DO CONTROLE JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS DE
SEGURANÇA PÚBLICA
Jocelino Tramontin da Silva107; Aline Nunes Trindade108;
Karla Eduarda Modena Pavan109; Renata Aparecida Dall Asta110;
Suelen Silva de Oliveira 111.
DOI: 10.47538/AC-2021.03-13

RESUMO:
Este artigo tem por escopo analisar a participação do Poder Judiciário nas políticas
públicas destinadas à Segurança Pública. Especialmente após a Tutela Provisória dentro
da ADPF 635 onde o STF confirmou a restrição às operações policiais em comunidades
do Rio de Janeiro durante a pandemia. Esta análise tem por escopo questionar a
intervenção do Poder Judiciário nas Políticas Públicas de Segurança Pública. A eventual
análise da segurança pública e qualidade da intervenção do poder judiciário na definição
das políticas públicas, a qual definem a atuação estatal, origem da segurança pública
como um dos fundamentos do próprio Estado.
PALAVRAS-CHAVE: Polícia. Segurança Pública. Poder Judiciário. Controle. Políticas
Públicas.
A ANALYSIS OF JUDICIAL CONTROL IN PUBLIC SECURITY POLICIES
ABSTRACT:
This article aims to analyze the participation of the Judiciary in public policies aimed at
Public Security. Especially after Provisional Guardianship within ADPF 635 where the
STF confirms the restriction on police operations in Rio de Janeiro communities during
the pandemic. This analysis aims to question the intervention of the Judiciary Power in
Public Policies of Public Security. The possible analysis of public security and the quality
of the intervention of the judiciary in the definition of public policies, which define state
action, the origin of public security as one of the foundations of the State itself.
KEYWORDS: Police. Public Security. Judiciary. Control. Public Policies.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo, tem por escopo analisar a participação do Poder Judiciário nas
políticas públicas direcionadas a Segurança Pública.
A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 635, em trâmite no
STF, em sede de tutela provisória incidental, na referida ADPF, determinou-se a
suspensão de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia
do Covid-19, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, que devem ser justificadas
por escrito por autoridade competente, com imediata comunicação ao MP (Ministério
Público) do Rio de Janeiro.
Após novos casos de violência policial letal no Rio de Janeiro, durante a pandemia
do coronavírus, e tendo em vista que o julgamento da medida cautelar se encontra
suspenso, o pedido em que foi dado vista do ministro Alexandre de Moraes, qual relator
foi solicitado monocraticamente, a conceder ordem para que, não fossem realizadas as
operações policiais durante a pandemia.
Com este enfoque, trazemos a lume uma análise de políticas públicas, segurança
pública e direitos fundamentais, com o objetivo de analisar se a intervenção do judiciário
está coligada com a atual Constituição da República, sem com isso caracterizar invasão
de Poderes, uma vez que cada Poder possui sua esfera de atribuição.

OBJETIVO
O foco do presente trabalho é a Segurança Pública, conceituada na ordem pública
e tida como necessária para defesas de Estados e Instituições democráticas, conforme se
extrai a análise topológica do termo, apesar dos reconhecimentos a importância da
Segurança jurídica e segurança Social112, na segurança pública também consiste em uma
situação de preservação ou restabelecimento de uma convivência social, qual possibilita

112

Discordando do conteúdo de segurança social previsto no artigo 6º. “Outro ponto fundamental fora a dupla
referência à segurança tanto no rol de direitos individuais (art. 5º, CF) quanto no rol de direitos sociais (art. 6º, CF). No
primeiro caso, da segurança pessoal ou individual, a previsão remota à nossa primeira Constituição. A previsão da
segurança como direito social, eis a constitucionalização concreta em um direito fundamental, a segurança pública.
(LINS, 2011, p. 181).
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exerce seus direitos e suas atividades, salvo em limites de gozo e reivindicação de seus
próprios direitos e interesses.113
É, portanto, situação a ser alcançada por objetivo mencionado no texto
constitucional, isso se dará, principalmente no exercício da atividade policial, 114 trazendo
uma breve abordagem da evolução de seu significado no processo histórico e a
comparação com as atuais visões acerca do que foi conceituado como estado de ausência
ou risco iminente de ocorrência de infrações penais.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Quando falamos em políticas públicas podemos, de imediato, termos em mente
que ela se apresenta em dois vetores. Primeiro, há o sentido político, onde se observa que
a política pública possui um processo de decisão, onde há um conflito aparente. Assim
sendo, o governo decide, por meio de uma política pública, o que fazer ou o que não fazer.
Em um segundo vetor, nos apresenta um sentido administrativo, onde se demonstra um
conjunto de projetos e programas realizados pelo governo.
Portanto as políticas públicas são programas de intervenção estatal a partir de uma
“sistematização de ações do Estado, estando voltadas para a consecução para fins
setoriais ou gerais, baseadas entre a sociedade e Estado”115. As políticas públicas são
um conjunto heterogêneo de medidas do ponto de vista jurídico, pois, envolvem uma
discussão com diversos ramos do direito, trazendo, portanto, as leis que tratam o regime
de finanças públicas, as que regem as concessões de serviços públicos, e a de zoneamento
urbano etc.116.

113

SILVA, 2005, p. 778.
Por mais óbvio que pareça, a segurança pública tem relação com a prevenção e repressão de delitos penais e atos
infracionais, e apenas o poder legislativo tem competência constitucional para definir as condutas típicas.
115
Dias, Jean Carlos, Políticas Públicas e questão ambiental. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, Revista dos
Tribunais, ano 8, n 31, p. 117-135. Jul/set. 2003, p. 121.
116
Lopes, José Reinaldo de Lima, Direito subjetivo e direitos sociais: o dilema do Judiciário no Estado Social de
Direito. In FARIA, José Eduardo (Org.) Direitos Humanos, direitos sociais e justiça. São Paulo: Malheiros, 1999. P.
113-143. O autor recorda, em outra passagem (p. 132) que “para a compreensão das políticas públicas é essencial
compreender-se o regime das finanças públicas. E, para compreender estas últimas é preciso inseri-las nos princípios
constitucionais que estão além dos limites ao poder de tributar. Elas precisam estar inseridas no direito que o Estado
recebeu de planejar não apenas suas contas, mas de planejar o desenvolvimento nacional, que incluem e exige a
efetivação dos direitos sociais pelos cidadãos brasileiros”. Para o autor, as políticas se classificam em (1) Políticas
sociais, de prestação de serviço públicos essenciais, como saúde e educação; (2) políticas sociais compensatórias, tais
114
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Portanto, a política pública, tinha uma restrição ao campo da ciência política, e
para o plano judiciário, onde recebeu definição (embora interdisciplinar) cunhada como
maestria por Maria Paula Dallari Bucci:
Política pública é um programa de ação que resulta em processo ou
conjunto de processos juridicamente regulados, processos Eleitorais,
processo de planejamento, processo de governo, processo
orçamentário, processo Legislativo, processo Administrativo e judicial,
visa uma coordenação aos meios de disposição do Estado e as
atividades privadas, para que haja realizações de objetivos (BUCCI,
2009, p. 20).

Conquanto, as políticas públicas estão voltadas para o bem-estar do cidadão, na
tentativa de se apresentar uma forma de melhor viver, com a ideia da participação de
todos para um mundo melhor.
No que concerne às políticas públicas voltadas à área da segurança pública, cabe
salientar que o aumento da percepção de insegurança e a elevação dos índices de
criminalidade têm colocado em debate a efetividade das ações de prevenção e controle
da violência que está cada vez mais em evidência. Neste diapasão, é salutar mencionar
que as iniciativas na área de segurança têm sofrido variações significativas quanto aos
seus objetivos e estratégias ao longo das últimas décadas.
No geral, se percebe uma violência cada vez mais acirrada e presente no cotidiano.
Para combater a violência atual não se faz somente o uso de armas e aumento desenfreado
dos efetivos policiais; há a necessidade de políticas públicas voltadas ao fim maior, o de
dar segurança à população. Para que isso ocorra, de forma a inibir o crescimento da
criminalidade, se faz necessária a participação de outros órgãos públicos e não somente a
segurança pública, como previsto no artigo 144 da CRFB. Precisamos da participação de
todos em busca de um bem maior, a paz pública ou no mínimo a sensação de segurança.
De acordo com Dallari Bucci117, oferece uma definição apropriada para política
pública, assim, afastando confusões decorrentes da multiplicidade de significados dessa
expressão, com o seu conceito as políticas públicas.

como o seguro-desemprego; (3) políticas de fomento à economia; (4) reformas de base e (5) políticas de estabilização
monetária.
117
Maria p. Dallari Bucci. Política Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. Ed. Saraiva. São Paulo, 2003, p. 39.
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DIREITOS FUNDAMENTAIS
Os direitos fundamentais previstos em nossa Constituição, em seu Título II118, nos
apresenta os Direitos e Garantias Fundamentais, subdivididos em cinco capítulos:
individuais e coletivos. Observa-se que todo ser humano ao nascer já adquire os direitos
e garantias, não podendo estes ser considerados como uma concessão do Estado, pois,
alguns destes direitos são criados pelos ordenamentos jurídicos, e através de certa
manifestação, e quais são reconhecidos nas cartas legislativas.
Os Direitos Fundamentais, como conhecemos, os quais podem ser descritos como
Liberdades Públicas é definido como um conjunto de direitos e garantias fundamentais
do ser humano, o qual possui em sua essência e tem por finalidade o respeito a sua
dignidade, com proteção ao poder estatal e a garantia das condições mínimas de vida e
desenvolvimento. Em termos gerais visa garantir ao ser humano, o respeito à vida, à
liberdade, à igualdade e à dignidade, para o pleno desenvolvimento de sua personalidade.
Possui como principais características, de forma geral a imprescritibilidade,
irrenunciabilidade,

inviolabilidade,

universalidade,

concorrência,

efetividade,

interdependência e a complementaridade. Com isso, as pessoas devem exigir que a
sociedade e todas as demais pessoas, públicas ou privadas, respeitem sua dignidade e
garantam os meios de atendimento das suas necessidades básicas, inerentes ao ser
humano.
Percebe-se que os direitos fundamentais são amplos e devem ser respeitados
principalmente pelos órgãos públicos ou por quem detém o poder público. Assim, sempre
que se enfrenta, ou quando houver um conflito entre princípios, um deles tem que ceder
perante o outro. Entretanto, isso não significa que exista a declaração que invalida um
princípio. Diante de circunstâncias do caso concreto, um princípio precede o outro. Em
relação a dimensão a ser avaliada não é validade, mas sim, a partir de cada princípio. Por
isso esse conflito deve ser resolvido. É, portanto, necessário que se considere as variáveis
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presentes no caso concreto, para atribuir pesos a cada direito e ter sua avaliação e, qual
deverá prevalecer119.
É possível conceituar os direitos fundamentais, segundo José Afonso da Silva120,
como aqueles direitos a situações jurídicas e sem que, as quais a pessoa humana não
consiga se realizar, não conviva e, às vezes, nem mesmo sobreviva.
Os direitos fundamentais a segurança pública, demonstram correlação entre esse
preceito constitucional e os seus direitos, a partir dessa concepção dos direitos
fundamentais de segunda dimensão, nos quais se englobam os direitos sociais, os direitos
econômicos e os direitos culturais, atribuindo assim, uma nova postura ao Estado.121
Em relação ao direito à segurança pública se pode dizer122 que, na condição de
direito a ser concretizado (garantia da ordem pública), impõe-se a obtenção de recursos
materiais e humanos para a promoção e a satisfação efetiva da segurança. Por outro lado,
a segurança pública também pode ser vista na condição de direito negativo, quando se
protege o cidadão contra ingerências externas, sejam oriundas do Estado ou de outros
particulares.
Frisa-se que em relação ao direito à segurança os particulares também estão
vinculados à dimensão objetiva dos direitos fundamentais, não ficando somente ao Estado
o dever de materializar esse direito.123

SEGURANÇA PÚBLICA
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Alexy, Robert, Teoria dos Direitos Fundamentais, tradução de Vigílio Afonso da Silva, Editora Malheiros, p. 95,
um dos pontos mais importantes da teoria de Alexy é a distinção entre princípios e regras utilizada para analisar a
estrutura das normas de direitos fundamentais. Segundo o autor, essa distinção é a base da teoria da fundamentação no
âmbito desses direitos e a chave para a solução de problemas centrais da dogmática dos direitos fundamentais. Sem
essa distinção não pode haver nem uma teoria adequada sobre as restrições e as colisões entre esses direitos, nem uma
teoria suficiente sobre o papel dos direitos fundamentais no sistema jurídico. Por isso, Alexy afirma que essa distinção
é uma das “colunasmestras-” do edifício da teoria dos direitos fundamentais.
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SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. p.
178.
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” Esses direitos, reconhecidos no século XX, sobretudo após a primeira Guerra Mundial, compreende e são
denominados de direito de igualdade. CUNHA. Júnior. Curso de Direito. Juspodivm, 2008.
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Ibidem, p. 223.
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Op. Cit. ALEXY, 2008, p. 477.
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Atualmente vivemos em uma sociedade que busca a plena liberdade, muitas vezes
sem ao menos preocupar-se com o outro. Busca-se a liberdade total. Isto traz uma
disfunção da ordem jurídica o que leva a querer um maior sentimento de segurança entre
os cidadãos. As forças de segurança, imbuídas em trazer ao cidadão o sentimento de
sensação de segurança, buscam aprimorar-se a cada dia e atingir níveis que alcancem a
expectativa da sociedade. A região brasileira tem uma defesa nos interesses nacionais,
pelas leis e a manutenção da paz e ordem pública. As garantias que competem ao Estado,
trazem o conceito de segurança pública e a sua amplitude, não se limita à política de
combate à criminalidade e nem, se restringindo a exercer atividade policial. A segurança
pública enquanto atividade desenvolvida pelo Estado é responsável por empreender ações
de punições e oferecer molas ativas, para que os cidadãos possam conviver, trabalhar,
produzir e se divertir, protegendo-os dos riscos a que estão expostos.
Nossa Constituição prevê em seu artigo 144 124, os órgãos responsáveis pela
segurança pública no Brasil. Cada órgão com suas atribuições próprias positivamente
previstas. Em termos de efetividade cada órgão está presente diuturnamente em sua área
de atuação. Basta acompanharmos os noticiários cotidianos para assistirmos às inúmeras
prisões e apreensões efetuadas pelos diversos órgãos que compõem a segurança pública.
As instituições responsáveis por essa atividade atuam no sentido de inibir,
neutralizar ou reprimir o conhecimento de atos socialmente reprováveis, assegurando a
proteção coletiva dos bens e serviços, e a proteção. No âmbito da segurança pública
concernente à segurança interna do País, o Brasil adotou na prática que cada Estado da
federação é o responsável por manter a paz social dentro de seus limites aceitáveis. Diante
disso, cada Ente federado possui suas próprias polícias (civil e militar) para combater a
criminalidade. Sem falarmos que hoje com a Lei 13.022/15 concede, também, aos
Municípios o poder de compor suas Guardas Municipais com o objetivo de salvaguardar
seu patrimônio e auxiliar na segurança pública de seu Município.
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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.
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O tema segurança pública é pautado diariamente, e ainda está em pauta
na imprensa do Brasil. Ainda se tem a sensação de insegurança, somada ao medo, está
presente na vida de grande parte ligada a sociedade civil brasileira, principalmente
nos grandes centros urbanos. Contudo, podemos afirmar que o acesso à saúde, educação e
à moradia, a segurança é um direito fundamental previsto pela Constituição Federal de
1988, sendo dever do Estado assegurá-lo.
O Direito tem o seu um papel, a conformação das instituições que
impulsionam, desenham e realizam as políticas públicas. As expressões
da atuação governamental correspondem, em regras as formas definidas
pelo Direito (BUCCI, 2006).125

A segurança pública, pode se dizer que se fundamenta em um processo sistêmico
e otimizado que envolve um conjunto de ações públicas, que tem o objetivo de assegurar
a proteção do indivíduo e da comunidade e a aplicação da justiça na punição, intervenção
e recuperação dos que violam a lei, assim, garantindo-lhes, direitos e cidadania a todos,
visão, compromissos e objetivos (BENGOCHEA, 2004, p. 120).

PODER JUDICIÁRIO
O Poder Judiciário previsto em nossa carta magna com seu capítulo próprio 126,
tem por incumbência a garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e resolver
conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. Mas, em que pese todas as atribuições
impostas pela Constituição, acompanhamos nos tempos atuais um judiciário ativo no que
concerne à segurança pública, a qual deveria ser atribuição do Poder Executivo.
Mas, partindo da premissa que segurança é um direito social constitucionalmente
garantido, ele deve ser concretizado a fim de imprimir efetividade aos mandamentos da
Carta Magna. Observa-se que o Judiciário brasileiro já vem interferindo nos atos do
Executivo para garantir a concretização do direito social à segurança.
Como por exemplo a atuação do Superior Tribunal de Justiça, no REsp
831.015/MT, o qual determinou que fosse realizada fiscalização prévia pela polícia
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BUCCI. M. P. D. O conceito de políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. Saraiva. São Paulo, 2006.
Constituição Federal (CRFB) - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm - Capítulo III art 92 e seguintes. Acessado em 07/12/2020.
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militar e corpo de bombeiros em local destinado a evento. Do mesmo norte, na análise
do REsp 721.119/RS, também já decidiu pela impossibilidade de ser cortada a iluminação
pública das vias, ou seja, por ser a iluminação pública necessária à segurança. Portanto,
já indícios de mudanças na mentalidade tradicional e que se aceita a possibilidade da
concretização do direito social à segurança pelo Poder Judiciário.
Mais atualmente, tivemos o julgamento da TUTELA Provisória dentro da ADPF
635 - STF a qual confirma restrição a operações policiais em comunidades do RJ durante
pandemia. Com este julgamento devemos analisar até que ponto o judiciário pode intervir
nas políticas públicas que seriam de incumbência do Estado. Até onde é aceitável está
“intromissão”. Uma vez que, com o impedimento de operações policiais, diga-se de
passagem, autorizadas de forma excepcional, muitas vidas correm risco dentro das
comunidades na periferia do Rio de Janeiro.
Esta intervenção judicial em atos praticados pelos demais Poderes, que são eleitos
pelo povo, seria antidemocrática, afetando diretamente a administração pública local.
Causando temor aos moradores, “forçando” as autoridades locais a não agirem ou
somente agir em casos extremos. Possui o judiciário a expertise concernente à Segurança
Pública, para intervir em questões técnicas ou que demandem um intenso debate público,
por parte da população local e de seus governantes.
São questões como essas, que arraigadas ao cotidiano de cada local insurgem,
muitas vezes, contra um outro Poder, intervindo na esfera tripartida dos Poderes. Há ainda
na doutrina, na jurisprudência e mesmo na opinião pública, divergência sobre se o
judiciário deve ter um papel relevante na efetivação de políticas, como pressuposto dessa
atuação bem como friccionar mudanças no sistema brasileiro de prestação de justiça.
O poder judiciário difere-se do Legislativo e Executivo, encontram-se em relação
dê certo entrelace e de forma inequívoca se singulariza com referenciais dos demais
poderes, o princípio da proteção judicial efetiva.

CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS E SEGURANÇA PÚBLICA
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O controle judicial é formado pelo princípio da legalidade, todos os atos da
Administração são resguardados da imparcialidade e garantias dos atos ilícitos por ela
praticado. A busca de compreender como ocorre o controle judicial dentro do
ordenamento jurídico brasileiro é uma das principais características e objetivos.
De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal “a segurança pública o
Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem
pública”, segundo Di Pietro (2009) metas e instrumentos de ação que o Poder público
define para a consecução de interesses públicos que lhe incumbe proteger, já que a
competência é do poder público levam em conta vários instrumentos utilizados como a
Constituição, atos normativos do Poder legislativo, do poder Executivo e de órgãos e
entidades da Administração Público.
Porém, o controle jurisdicional acerca das políticas públicas, na verdade o
processo de um novo modelo de cognição, sendo importante o diálogo entre o Juiz e a
administração pública, para que possam colher informações sobre a política pública já
existente ou ser implementada e examinada e examinar o orçamento, devendo também
ampliar-se no contraditório.127
O controle da administração pública, visa a regulação e sujeitar se às normas, se
submete ao controle judicial e seguindo princípios constitucionais, na concepção de Di
Pietro128:
Em exercício de suas funções, a Administração pública sujeita-se o controle por
partes dos poderes Legislativo e Judiciário, e exercendo o controle sobre seus próprios
atos, estes controles não só abrange apenas órgãos do Poder Executivo, em outras
palavras é considerada em sentido amplo, a finalidade do controle é assegurar que a
administração que atue em consonância com os princípios impostos pelo ordenamento
jurídico.
A Política Pública se dá como uma atividade, isto é, um conjunto organizado de
normas e atos tendentes à realização de um objetivo determinado. Portanto, trata-se de
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CORTEZ. Luís Francisco Aguilar. Outros limites ao controle jurisdicional de políticas públicas. In: GRIONOVER.
Ada Pellegrini. Rio de Janeiro, 2011.
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Di Pietro. Maria Sylvia. Direito Administrativo. Ed. Atlas. São Paulo, 2014.
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um instituto com enorme relevância e com uma importância que implica na efetivação
dos Direitos Fundamentais e, que também trabalha a questão no que diz respeito às
dignidades humanas.
Considerando essa importância prolatada das atividades governamentais,
podemos agora ver a inoperabilidade da omissão dos Poderes em relação a sua efetivação,
e passamos a argumentar sobre outras questões: relativo a Reserva do Possível versus
Mínimo Existencial. A Reserva do Possível pode ter uma definição como um argumento;
nesse sentido, a resposta do Estado é relacionada à concretização de Direitos
Fundamentais, que representa custos e que pode haver concorrência por esses direitos. A
Reserva do Possível tem a implicação de fazer o Judiciário escolher quem terá os recursos
disponíveis, pois que o Estado não tem como oferecer as mesmas condições para todos
os jurisdicionados, nem pelo Judiciário e muito menos para todos os administrados pelo
Executivo.
Portanto, o seu próprio constituinte já sabia dessa falta de efetividade nas
instituições brasileiras, época da confecção da Carta da República, algo que continua em
vigor após vinte e seis anos de vigência da Constituição. Vale ressaltar que essa tal falta
de eficácia, equivale tanto a prestações sociais insuficientes e de baixa qualidade, quanto
à abstenção total do Estado, por meio do Poder Executivo, em executar políticas públicas
que concretizem Direitos Fundamentais.
Pode-se, para isso, utilizar uma técnica processual que permita o diálogo
participativo e a avaliação objetiva das situações problemáticas em análise, ou seja, a
autocomposição das demandas em sede de política pública.

CONCLUSÃO
O presente trabalho procurou abordar, de forma específica, o que vem a ser
políticas públicas e sua inclusão que concerne à Segurança Pública. Procurando trazer
uma visão panorâmica da intromissão do Poder Judiciário nas políticas públicas voltadas
à segurança pública.
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Não temos a pretensão de esgotar o assunto ou até mesmo de trazer uma solução
ao caso concreto, mas sim, um pensar sobre os fatos que inseridos no contexto social que
vivemos pode causar um desconforto aos demais Poderes da União. Uma vez que cada
Poder possui, de forma constitucional, suas atribuições e uma separação nítida quanto ao
agir, de forma a não invadir a competência dos demais.
Conquanto, ao atual índice alarmante de violência apresentado no cenário
brasileiro, vislumbrando-se que muitas vezes o Estado não se faz presente da maneira a
qual deveria. Há a necessidade de intervenção do judiciário para trazer um mínimo
necessário de sensação de segurança aquela comunidade.
Nessa análise, percebe-se a tendência crescente de influência da perspectiva atual
na esfera da segurança pública. Neste norte, observa-se principalmente no que diz respeito
à sua metodologia multidimensional de abordagem do problema da violência, bem como
na atuação do Poder Judiciário em matéria concernente ao assunto explanado. Muito
embora a Constituição Federal de 1988, preveja a existência dos Poderes da República
tendo em vista a necessidade de especialização das funções a serem desempenhadas na
complexa estrutura do Estado contemporâneo brasileiro.
Conforme Eduardo Appio (p 152), “a intervenção indevida do Poder Judiciário na
atividade legislativa ocorreria nos casos em que o constituinte previu a incidência da
cláusula de reserva legal, no tocante a determinados direitos sociais”.
O princípio da separação dos Poderes não se encontra superado na conformação
das ações de Estado, mas apenas realocados as responsabilidades políticas de cada um
dos Poderes. A separação dos Poderes se assenta na especialização das funções do Estado
e não é vedada o exercício do título ocasional ou de uma determinada função por órgão
que não tenha uma especialização, compatível com sua atividade fim129. (Appio 149).
Analisando-as em termos específicos, se entende que a intervenção judicial em atos
praticados pelos demais Poderes, que são eleitos pelo povo, seria antidemocrática. Como
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O Poder Judiciário, por exemplo, muito embora, não tenha como atividade fim a Administração Pública – destinada
ao Poder Executivo pela Constituição – pode gerir seus próprios recursos e administrar suas atividades, uma vez que
tais funções são compatíveis e até indispensáveis à sua atividade-fim (CF/88, art 96).
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já relatado, a falta de expertise do Poder Judiciário para intervir em questões técnicas e
porque não dizer, na usurpação, pelo Judiciário, das atribuições dos demais Poderes.
Cabe dizer, que toda questão decidida pelo Poder Judiciário passa por uma ampla
discussão e após isso cada Ministro expõe seu voto, que poderá acompanhar ou não o
Relator. No caso apresentado, quando da “intromissão” do Judiciário em políticas
públicas, notoriamente se observa graves violações de direitos fundamentais por vezes
não envolvem grandes divergências acerca da existência, definição do direito em disputa
em que há, inúmeras situações de violações aos direitos fundamentais que são flagrantes
e evidentes.
Nessas situações, o foco da questão não é sobre a existência ou delimitação de um
direito que é fundamental, mas, como concretizar ou garantir minimamente direitos
básicos que já estão definidos pelos poderes. Como exemplo citado, da proibição de ações
policiais nas comunidades do Rio de Janeiro, no período da pandemia, comprovou-se que
a intervenção do judiciário não é ilegítima ou que venha violar os princípios da
democracia e separação de poderes.
Conquanto, a presença judicial nesses casos pode trazer à lume o debate público
sobre a performance, da atuação dos órgãos públicos, aproximando-se de uma concepção
de democracia participativa direta. Importante trazer à tona que não se deve vislumbrar o
princípio da separação dos poderes de forma estática, simbolizado através da dicotomia
Legislativo/questões de política e Judiciário/questões de princípios ou de direitos 130.
O objeto da análise, quando da decisão pelo STF, observou-se graves violações
de direitos fundamentais dos moradores de locais submetidos a constantes atos de
autoridades estatais que resultam em índices alarmantes de letalidade policial,
especialmente de agrupamentos vulneráveis que precisam, exatamente, de uma proteção
do Estado. Desta forma, voltados à proteção integral dos direitos fundamentais é que o
STF decidiu por proibir as referidas ações policiais nas comunidades, em tempo de
pandemia.
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Brandão, Rodrigo. Supremacia judicial versus diálogos constitucionais: a quem cabe a última palavra sobre o
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