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ministério público na discussão acerca da efetivação de garantias de políticas públicas que possam proporcionar 

a melhoria nos serviços afetos à área de segurança pública públicos à comunidade, de modo, assim a 

salvaguardar o bem fundamental da vida. Inicialmente, serão feitas considerações dos aspectos relacionados à 

legitimidade de atuação do Parquet, do direito à vida como garantia constitucional e maior bem jurídico 

fundamental tutelado do ser humano no estado democrático brasileiro e a necessidade de salvaguarda da 
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1. INTRODUÇÃO 

 O direito à segurança pública constitui-se em direito indisponível, transindividual e, portanto, 

fundamental, eis que instrumento a serviço da própria vida, de modo que, através da atuação do Ministério 

Público, pretende-se não somente a defesa dos direitos individuais homogêneos, mas, ainda, a tutela de interesses 

difusos e coletivos relacionados à ausência de políticas públicas, cuja omissão estatal deixa de conferir o mínimo 

de dignidade à pessoa humana. 

 Na análise de demandas – extrajudiciais e/ou judiciais – que tenham por objeto a implementação de 

políticas públicas afetas à garantia do direito à segurança pública, indispensável que tanto Ministério Público 

quanto o Poder Judiciário – no caso de judicialização – possam estar atentos diante dos argumentos acerca da 

separação de poderes e da reserva do possível com vistas, assim, a afastar teses que, na prática, não 

potencializam qualquer tipo de violação aos princípios acima especificados e que possam afetar sobremaneira o 
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direito à segurança pública, que, como garantia constitucional, deve ser primado com a máxima eficiência para 

efetivação do exercício da cidadania. 

 

2. DA LEGITIMIDADE DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 Com a promulgação da Carta Republicana de 1988, por intermédio do art. 127, atribuiu-se ao Parquet 

total independência e autonomia funcional tendo por objetivo precípuo garantir – efetivamente – os direitos dos 

cidadãos acima de qualquer interesse, inclusive contra o próprio ente estatal no caso de descumprimento de seus 

deveres constitucionais e/ou infraconstitucionais. 

 Nesta seara, incumbe ao Ministério Público zelar pela observância das ações/programas de competência 

do poder público afetos aos serviços de segurança pública que devem ser prestados à população, por intermédio 

da atuação extrajudicial ou através de ação judicial específica. 

 Em outras palavras, o que se pretende dizer, neste momento, é que a atuação através de medidas 

coercitivas preventivas ou mesmo curativas, instrumentalizadas por mecanismos específicos dispostos em 

regramentos normativos vigentes, almejam o cumprimento por parte do ente público em garantir uma forma 

mínima e digna de segurança pública aos munícipes, inclusive, aí, com melhorias nas condições oferecidas aos 

agentes estatais incumbidos da árdua tarefa de fazer prevenir a ocorrência de crimes e, em ocorrendo, imprimir a 

repressão. 

 O art. 127, “caput”, da lex fundamentalis assim estabelece: 

“Art. 127 – O Ministério público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do  Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.” 

 Pela leitura e interpretação do dispositivo constitucional retro transcrito, extrai-se a sua auto-

aplicabilidade na efetivação à garantia de direitos considerados indisponíveis a todo e qualquer cidadão 

brasileiro, como a segurança pública. 

 E o direito à segurança pública, como será melhor explanado em tópico específico, constitui-se em 

direito indisponível e transindividual, de modo que, através da presente ação civil pública pretende-se tutelar 

interesses difusos relacionados à segurança pública neste município, face ser o Órgão Ministerial uma Instituição 

pela qual incumbe-lhe, além da defesa e fiscalização do regime democrático, da correta aplicação das leis e da 

proteção aos direitos individuais indisponíveis ou homogêneos, coletivos, a busca pela garantia dos direitos 

difusos. 

 A segurança pública, sob a ótica do Direito Administrativo, devido à sua essencialidade possui natureza 

jurídica de serviço público, de exclusiva competência e obrigação do Estado-Membro, sendo considerado uti 

universi, de modo que segundo os ensinamentos do Representante do Ministério Público de São Paulo, Valter 

Foleto Santin na obra “Controle Judicial da Segurança Pública: eficiência do serviço na prevenção e repressão 

ao crime”, Ed. RT, pág. 209, “a legitimação do Ministério Público decorre da caracterização da segurança 

pública como direito difuso, dizendo respeito a interesses transindividuais, de natureza indivisível, relacionado a 

número determinável ou indeterminável de pessoas, a justificar a intervenção do Ministério Público. A 

intervenção do Ministério Público é perfeitamente possível no assunto segurança pública, administrativa ou 

judicialmente, para correto fornecimento dos serviços e reparação de falhas, ligados à quantidade, qualidade, 

adequação e eficiência dos serviços de segurança pública, pela presença de interesse difuso (art. 129, III, CF) e 



 
 

de porção significativa de interesse social e indisponível (preservação da incolumidade das pessoas), inclusive 

pelo caráter de direito social do valor segurança (art. 6º.), predicados incluídos facilmente no rol dos interesses 

sociais defendidos pelo Ministério Público (art. 127, caput, CF).” 

 Resta ser inafastável a atuação do Parquet nas causas de interesses denominados transindividuais, tendo 

por finalidade a busca pela efetiva garantia a uma eficiente, efetiva e regular prestação de serviço público de 

segurança pública à população com a implementação de políticas públicas garantidoras do bem fundamental da 

vida. 

  

3. DO DIREITO À SEGURANÇA PÚBLICA COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL E 

FUNDAMENTAL DO SER HUMANO NO ESTADO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

 

 Sobre o dever do pode público estadual, via ente federativo ESTADO, em proporcionar segurança 

pública à população, imprescindível a transcrição do disposto no art. 144, da lex fundamentalis: 

“Art. 144 – A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para 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 rodoviária estadual; 

IV – polícias civis; 

V – polícias militares e corpo de bombeiros militares.” 

 Como firmado no título do presente escrito, é objeto do presente escrito a relevância da atuação do 

Ministério Público, seja de natureza preventiva ou repressiva, nas políticas públicas que sejam legalmente 

impostas ao poder público estadual com vistas, não somente proporcionar quantitativo mínimo de agentes 

estatais de segurança para atendimento à população, mas, sobretudo, conferir condições adequadas estruturais 

dos serviços prestados nesta área tão sensível da população. 

 Exsurge do dispositivo constitucional retro especificado acerca da necessidade de garantir-se à 

população uma segurança pública mínima e condizente com os anseios daqueles que cotidianamente procuram 

honrar com as obrigações tributárias e, assim, contribuir diretamente para que o ente federativo cumpra com seu 

mister, dentre eles o da segurança pública. 

 Ao abordar o tema da segurança pública, o Ministro da Corte Suprema, Alexandre de Moraes, na 

clássica obra “Direito Constitucional”, 20ª ed., Ed. Atlas Jurídica, pág. 745, ensina: 

“A polícia, como conceitua Guido Zanobini, é ‘a atividade da administração pública 

dirigida aconcretizar, na esfera administrativa, independentemente da sanção penal, 

as limitações que são impostas pela lei à liberdade dos particulares ao interesse da 

conservação da ordem, da segurança geral, da paz social e de qualquer outro bem 

tutelado pelos dispositivos penais’, sendo usual a classificação da polícia em dois 

grandes ramos: polícia administrativa e polícia judiciária,  conforme salienta 

André Laubadère. A polícia administrativa é também chamada de polícia preventiva, 



 
 

e sua função consiste no conjunto de intervenções da administração, conducentes a 

impor à livre ação dos particulares a disciplina exigida pele vida em sociedade. 

Esta classificação foi adotada pela Constituição Federal de 1988, ao prever 

taxativamente no art. 144, que a segurança pública, dever do Estado, é exercida para 

a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, por 

meio da polícia federal, polícia rodoviária  federal, polícia rodoviária estadual, 

polícias civis e polícias militares e corpo de bombeiros. 

A multiplicidade dos órgãos de defesa da segurança pública, pela nova Constituição, 

teve dupla finalidade: o atendimento aos reclamos sociais e a redução da 

possibilidade de intervenção das Forças Armadas a segurança interna.” 

 Ao tentar definir o conceito de segurança pública, o jurista José Afonso da Silva, in “Curso de Direito 

Constitucional Positivo”, 13ª ed., Ed. Malheiros, pág. 710, assevera: 

“A segurança pública consiste numa situação de preservação ou restabelecimento 

dessa convivência social que permite que todos gozem de seus direitos e exerçam 

suas atividades sem perturbação de outrem, salvo nos limites de gozo e 

reivindicação de seus próprios direitos e defesa de seus legítimos interesses. Na sua 

dinâmica, é uma atividade de vigilância, prevenção e repressão de condutas 

delituosas.” 

 O que se pretende dizer com isso, diante dessas exposições doutrinárias, é que a polícia – e aqui em 

tratando-se de âmbito estadual como um todo – em que pese a diferenciação entre polícia administrativa 

(preventiva) incumbida à polícia militar e a polícia judiciária (repressiva) incumbida à polícia civil – possuem 

como atividade precípua a garantia da ordem pública da coletividade, da paz social, da convivência harmônica 

entre os munícipes, de modo, assim, a conferir à sociedade local uma efetiva e real segurança pública colocada à 

disposição pelo Estado e, assim tornar eficiente o cumprimento ao mandamento constitucional.  

 O Professor Paulo Napoleão Nogueira da Silva, na obra “Elementos de Direito Público – Curso de 

Direito Constituição e Ciência Política”, Ed. Forense, pág. 557, ao abordar o tema trazido à baila, afirma: 

“O conceito de segurança pública envolve a manutenção da ordem legal, com a 

consequente preservação da incolumidade de pessoas e de patrimônios. De tal mister 

estão incumbidas instituições civis e militares, além de a Constituição cometê-lo 

como responsabilidade, em tese, a todos os cidadãos.” 

  E mais adiante tece considerações sobre as polícias estaduais, in verbis: 

“Em âmbito estadual estão as polícias civis, militares, e os corpos de bombeiros 

militares, todos subordinados aos Governadores dos Estados. 

As polícias civis exercem a função de polícia judiciária e de apuração das infrações 

penais, ressalvadas a competência da polícia federal e a apuração das infrações 

penais militares. 

Às polícias militares incumbe o policiamento ostensivo para a preservação da ordem 

pública, e aos corpos de bombeiros militares a defesa civil, além de outras funções 

que sejam definidas em lei. Umas e outros constituem-se de militares dos Estados, e 

são forças auxiliares e reserva do Exército.” (ob. cit., pág. 558) 



 
 

 Antes de serem policiais, são cidadãos comuns, ou seja, seres humanos, que também integram a 

sociedade e, da mesma forma, por pagarem seus impostos, têm o direito à segurança do ente estatal, a fim de que 

possam desempenhar bem e fielmente seus trabalhos. 

 Há de se ter em conta o ente federativo competente tem o dever precípuo que garantir-lhes condições de 

integridade física e segurança às suas vidas e suas famílias. Ou seja, não se pode colocar um minguado número 

de policiais para combater e/ou prevenir a criminalidade e, assim, resguardar a paz social, quando sequer há uma 

garantia de vida aqueles incumbidos da missão constitucional de garantir a segurança pública. 

  Por sinal, na obra do advogado e professor Altamiro J. dos Santos entitulada “Direito de 

Segurança Pública e Legítima Defesa Social”, Ed. LTR, pág. 187, muito bem é colocada a reflexão que se deve 

ter sobre a situação jurídica do Estado de garantir a segurança do profissional – policial civil e militar – 

incumbido da árdua missão constitucional doravante objeto da ação, senão vejamos: 

“Quem são os agentes produtivos do bem que procuram pontuar sua conduta em 

harmonia com o Direito? Quem são os que se submetem a concorridos concursos 

públicos no processo de seleção?  Aprovados, classificados, ainda têm a tarefa 

complexa do permanente aperfeiçoamento da qualidade de  competência? O 

policial civil e militar, também deverão cursar escola ou Academia de formação 

para, então, iniciarem suas atribuições. E quais as atividades que exercem para 

prevenção e repressão dos ofensores da lei que, muitas vezes, no confronto o 

policial entra com sua integridade psicofísica ou a  própria vida para defender o 

Direito! 

O policial é ser humano igual aos outros. Deve operar a lei da lógica no exercício de 

seu mister. Tem sonhos, projetos e objetivos na vida pessoal, familiar, profissional e 

social. Por que, então, não investir mais na sua estrutura material, tecnológica, 

científica, remuneratória, pessoal, familiar e social? 

A vida do policial está sempre em risco. A progressão matemática de possibilidade 

de vantagem do  facínora obter êxito num confronto e geometricamente maior; 

enquanto que a desvantagem e risco de vida do policial a progressão é aritmética. O 

policial sai vivo do seu lar; mas não sabe se retorna vivo. Há que se repensar mais 

sobre esses fenômenos!” 

 Ademais, quando se está diante de tal situação afronta-se flagrantemente um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil e os diretos sociais a que todos têm direito – ou, no caso atualmente de Oeiras do 

Pará, dever-se-ia ter –, senão vejamos o preceituado nos arts. 1º, III, 6º, “caput” da CF/88: 

   “Art. 1º – A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

   Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

   Direito e tem como fundamentos: 

   ... 

   III – a dignidade da pessoa humana; 

   ... .” 

   Art. 6º – São direitos básicos a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

   segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a  

   assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 



 
 

 Ao estabelecer considerações iniciais sobre o direito à dignidade humana e o direito à segurança 

pública, o advogado e professor Altamiro J. dos Santos, na obra acima citada, afirma categoricamente, in verbis: 

   “O direito à dignidade humana vem sendo desafiado em todos os pontos cardeais do 

   universo. Não é possível pensar a dignidade, sem instrumento jurídico eficiente  para 

   fazer imperar a ordem. O  Direito de Segurança Pública, certamente, pode ser um dos 

   remédios eficazes para combater o mal trágico da violência todos os dias do mundo.” 

 E, ao mais adiante, assevera: 

   “Diante de tanta violação da Lei, como garantir a segurança jurídica e o convívio 

   pacífico social? Qual o mecanismo ou remédio capaz de frear a ação dos facínoras 

   com tantas modalidades criminosas levadas a efeito todos os dias? 

   O direito à segurança pública é um dos meios de garantia do exercício dos demais 

   direitos, capaz de ajudar a construir objetivamente novos horizontes de convivência 

   em harmonia com as dimensões da vida humana em sociedade.” (ob. cit., pág. 95) 

 O Promotor de Justiça Valter Foleto Santin na obra já citada em tópico acima, ao fazer uma abordagem 

sobre a garantia de segurança pública e o direito à dignidade da pessoa humana, assevera: 

“Na sua dimensão atual, o direito à segurança pública tem previsão expressa na 

Constituição Federal do  Brasil (preâmbulo, arts. 5º, 6º e 144) e decorre do Estado 

Democrático de Direito (cidadania e dignidade da pessoa humana, art. 1º, II e III, 

CF) e dos objetivos fundamentais da República (sociedade livre, justa  e solidária e 

bem de todos, art. 3º, I e IV), com garantia de recebimento dos serviços respectivos. 

A segurança pública é considerada dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, destinada à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio (art. 144, caput, CF), que implicam num meio de garantia da 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, direitos e garantias fundamentais do cidadão (art. 5º, caput, CF). Os 

valores protegidos também são considerados direitos humanos, pela garantia do 

direito à vida (art. 4º), direito à  integridade pessoal (art. 5º), direito à liberdade 

pessoal (art. 7º), direito à propriedade privada (art. 21) e direito de circulação e 

residência (art. 22), previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto 

de São José, em vigor no Brasil por força do Decreto Legislativo 27, e Decreto 678, 

de 1992, o que evidencia que o direito à segurança pública tem característica de 

direito humano, pelos valores que  protege e resguarda para uma qualidade de vida 

comunitária tranquila e pacífica.” (ob. cit., pág. 80) 

 Percebe-se que, não há como efetivar-se uma garantia mínima à segurança pública, quando deficitário 

seu aparato humano por restar caracterizada a falta de uma estrutura policial efetiva para a comunidade local.

 Ademais, é digno de registro, desde já, que mesmo sendo sabedor da realidade econômico-financeira 

vivenciada na atualidade por todas as esferas de governo – federal, estadual e municipal –, o certo é que não 

poderá o órgão ministerial absorver um sentimento real de insegurança pública que esteja acometendo a 

população, haja vista a plena viabilidade de atuação direta em políticas públicas voltadas à área da segurança 

pública. 



 
 

 Nas palavras de Jorge da Silva, in “Controle da Criminalidade e Segurança Pública”, 2ª ed., Ed. 

Forense, pág. 105, “as atividades de interesse da segurança do cidadão, como já assinalamos, dependem do 

Estado-membro, através do sistema policial estadual, dentro do qual situam-se as polícias Civil e Militar.” 

 

4. O PRINCÍPIO ADMINISTRATIVO DA EFICIÊNCIA E A NECESSIDADE DE SUA EFETIVAÇÃO 

NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA PARA SALVAGUARDA DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

 É certo afirmar que a questão da criminalidade não se resolve tão somente com o aumento de um 

efetivo policial para uma localidade. Mas, é certo, também, que o seu número insuficiente enseja ações 

delituosas organizadas mais constantes e transferem à população um ônus de suportar cotidianamente a 

insegurança, fazendo com que todos sejam reféns do próprio Estado que se omite num de seus deveres 

precípuos, qual seja, garantir o mínimo de segurança que todo o cidadão possui o direito de ter ou, minimamente, 

sentir, através da presença efetiva de um digno contigente policial no seu Município. 

 E quando se deixa uma lacuna na segurança pública, cuja obrigação estatal constitui-se em serviço 

público essencial à população, o Poder Público acaba por infringir um dos princípios norteadores expressos da 

Administração Pública, no caso, especificamente, o da eficiência, regularmente previsto no art. 37, da Carta 

Magna de 1988, assim disposto: 

“Art. 37 – A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes  da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e  eficiência, e, também, 

ao seguinte: 

... .” 

 Ao abordar sobre o princípio da eficiência em sua clássica obra “Direito Administrativo Brasileiro”, 26ª 

ed., Ed. Malheiros, pág. 90, o sempre lembrado jurista Hely Lopes Meireles aduz: 

“O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida  com 

presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função 

administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada  apenas com legalidade, 

exigindo resultados positivos para o serviço público  e satisfatório atendimento das 

necessidades da comunidade e de seus membros.” 

 É certo que não bastou tão somente a inclusão de tal princípio na Carta Republicana, eis que para sua 

efetivação no desempenho das atividades administrativas e do serviço público, registra o Professor José dos 

Santos Carvalho Filho na obra “Manual de Direito Administrativo”, 19ª ed., Ed. Lúmen Júris, pág. 24, “de nada 

adianta a referência expressa na Constituição se não houver por parte da Administração a efetiva intenção de 

melhorar a gestão da coisa pública e dos interessas da sociedade.” 

 Na verdade, o que se almeja com a observância ao princípio constitucional da eficiência na 

Administração Pública é que o Estado – diga-se Poder Público – procure ir ao encontro dos anseios da 

coletividade e, assim, possa alcançar de uma forma mais fidedigna os reais interesses da sociedade, ainda mais 

tratando-se do desempenho de serviço público essencial. 

 Acerca de garantir-se a eficiência ao serviço público de segurança pública, o advogado Altamiro J. dos 

Santos na obra acima intitulada, assevera: 



 
 

“A Magna Carta estabelece que a lei disciplina a organização e o funcionamento 

dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de 

suas atividades (art. 144, § 7º). 

Questiona-se: o legislador elaboraria uma Lei para ser deficiente ou inútil? Com 

vincada razão o  emérito jurista Ives Gandra Martins, com seu aplaudido poder 

crítico e propriedade afirma: ‘Fico imaginando se a lei poderia organizar os órgãos 

responsáveis definindo seu funcionamento para que  eles não fossem eficientes!!! E 

a Lei organiza os órgãos e seu funcionamento é, à evidência, para que sejam órgãos 

eficientes. Não há Lei que seja votada para criar órgãos ineficientes. Às vezes, tenho 

a impressão de que o Conselheiro Acácio ficaria ruborizado ao ler alguns textos da 

Constituição brasileira, pela sua obviedade gritante’ (O personagem de Eça de 

Queiroz aparece no romance ‘O Primo Basílio’).” (págs. 185/186) 

 Ademais, é imprescindível destacar que o serviço público estatal das polícias civil e militar jamais 

poderão sofrer uma solução de continuidade, visto que, irremediavelmente, afetará substancialmente a população 

quando procurar as autoridades competentes locais, as quais, diante da precariedade do seu efetivo ou mesmo da 

ausência de demais serviços afetos à segurança pública, nada poderão fazer para garantir a eficiência da garantia 

fundamental de segurança pública ao cidadão. 

  

 5. A PLENA VIABILIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA 

DA SEGURANÇA PÚBLICA FRENTE AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E 

RESERVA DO POSSÍVEL 

 

 Aqui não estamos a substituir o gestor no exercício de suas atribuições e competências. Mas, tão 

somente, tornar efetiva a observância às normas impositivas que determinam o cumprimento de um dever legal 

e/ou constitucional comprovadamente que não vem sendo cumprido a ponto de atingir a um bem jurídico 

tutelado e fundamental para a dignidade da pessoa humana: segurança pública. 

 Na verdade, confere-se ao Poder Judiciáro a perfeita admissibilidade jurídica de efetivar a garantia de 

prestação do serviço público de segurança pública, minimamente digna aos anseios da população, e que possam 

de fato efetivar as políticas públicas quando ausentes ou deficitárias. 

 O Colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento 664.053, 

tendo sido relator o Ministro Ricardo Lewandowski, admitiu “a possibilidade de atuação do Poder Judiciário 

para proteger direito fundamental não observado pela administração pública.” 

 Assim, não trata-se tão somente de uma faculdade do julgador a adoção de medidas coercitivas para 

implementação de obrigações de natureza positiva e até mesmo negativa em face dos entes estatais quando estes 

forem desidiosos nos seus deveres legais, mas, sim, num “poder-dever” conferido ao magistrado para que, diante 

da situação calamitosa de omissão estatal, possa efetivar um pronunciamento judicial que afetará 

substancialmente a um número indeterminado de pessoas com a concretização da respectiva política pública. 

 Quanto à denominada reserva do possível, em tratando-se de bem fundamental à vida, o direito à 

segurança pública não pode deixar de ser concretizado sob a alegação de que a realização de despesa ficaria 

dentro da esfera da estrita conveniência do administrador público. 



 
 

 Não basta a mera afirmação de inviabilidade de ordem financeira para não efetivar políticas públicas 

afetas à área da segurança pública, devendo, para tanto, ser cabalmente demonstrado pelo poder público que a 

medida a ser implementada causará mais danos do que vantagens à efetivação do direito fundamental em 

questão, implicando, por conseguinte, na ponderação dos interesses em jogo. 

  

 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A carta magna de 1988, no que concerne aos direitos fundamentais, deixa de ser mero repositório de 

promessas, carta de intenções ou recomendações, mas, sim, conferência de direitos subjetivos ao cidadão e à 

coletividade, que se veem amparados juridicamente a obter a sua efetividade, a realização em concreto da 

prescrição constitucional. 

 O princípio da aplicabilidade imediata e da plena eficácia dos direitos fundamentais encontra-se 

expressamente no § 1º, do art. 5º, da CF/88, ao ser estabelecido que as normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais possuem aplicação imediata. 

Não se mostrará lícito ao Poder Público, em tal hipótese – mediante indevida manipulação de sua 

atividade financeira e/ou político-administrativa – criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e 

censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da 

pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de de segurança pública. 
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