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Resumo: O artigo traz algumas críticas e discussões em torno do modelo de segurança 
pública adotado pelo Estado do Rio de Janeiro, em debate no âmbito da ADPF 
635, mais conhecida como ADPF das Favelas. Propõe-se uma crítica ao modelo de 
segurança militarizada, pautado em princípios de segurança nacional, que muito se 
afasta do ideal democrático de segurança pública. Assim, são apresentados o modelo 
de segurança cidadã, desenvolvido no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, 
e a ideia de segurança dos direitos de Alessandro Baratta, como caminhos axiológicos 
para se pensar em um modelo alternativo e pautado nos direitos humanos. Já o STF, 
enquanto Corte Constitucional, tem na ADPF 635 a oportunidade de exercer o seu 
precípuo papel contramajoritário em prol da efetivação de direitos fundamentais, o 
que pode aproximar as propostas para a política de segurança no Rio de Janeiro de 
um modelo de segurança cidadã.
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Abstract: The paper presents some criticism and discussions around the public security 
model adopted by the State of Rio de Janeiro, under debate in ADPF 635, better known 
as “Slums’ ADPF”. A critique on the militarized security model, based on principles of 
national security, which is far from the democratic ideal of public security, is proposed. 
In this context, the model of citizen security, developed by the Inter-American System 
of Human Rights, and Alessandro Baratta’s idea of security of rights are presented as 
axiological ways to think on an alternative model based on human rights. STF, as the 
Constitutional Court, has in ADPF 635 the opportunity to exercise its main counter-
majoritarian role in favor of the enforcement of fundamental rights, which can bring 
the proposals for security policy in Rio de Janeiro closer to a citizen security model.

Keywords: Slum’s ADPF; public security; police lethality; extermination policy; 
Constitutional Court; citizen security.
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1. INTRODUÇÃO 

O artigo tem como objetivo expor a discussão em torno da ADPF 635 – popularizada 
como ADPF das Favelas – que vem se revelando como um caso paradigmático de atuação 
do STF, enquanto Corte Constitucional brasileira, em conjunto com outras instituições 
e entidades da sociedade civil, que visam à declaração de inconstitucionalidade da 
política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro.  

Por isso é que, em um primeiro momento, busca-se contextualizar o leitor na 
realidade da ADPF das Favelas, apresentando, resumidamente, os principais pontos 
de argumentação e de decisão já abordados no curso processual. É nesse momento 
também que se apresenta a realidade vivenciada no Estado do Rio de Janeiro, onde a 
política de segurança pública tem servido à violência letal pelas polícias nos territórios 
de comunidades e favelas.

A partir da apresentação deste cenário, parte-se para a denúncia de uma 
política de (in)segurança pública, na medida em que a atuação policial nas periferias 
promove um estado permanente de medo e violação dos direitos mais fundamentais 
da população que reside nessas localidades. Nesse ponto, reconhece-se ser impossível 
falar sobre a letalidade policial e a derradeira política de extermínio nas favelas, sem 
que se relacione o fenômeno com o racismo institucional. O racismo, sem dúvidas, 
exerce papel primordial na determinação, pelo Estado, daqueles que são ou não 
dignos de viver. A distribuição da violência estatal não é equânime, mas sim, atinge 
desproporcionalmente corpos pretos e favelados.

Em seguida, trata-se de outro ponto fundamental para a compreensão da 
falência do atual modelo de segurança pública vigente não só no Rio de Janeiro, mas 
no Brasil como um todo: o ranço autoritário herdado do regime militar. Apresenta-se 
brevemente o modelo de segurança militarizada, pautado em princípios de segurança 
nacional, que muito se afasta dos valores democráticos da Constituição da República 
de 1988 e instrui a violência policial praticada pelo Estado.

Tendo sido apresentadas as premissas da segurança pública no Brasil e no 
Estado do Rio de Janeiro, o presente trabalho parte então para seu ponto crucial, qual 
seja, enunciar propostas de políticas de segurança pautadas nos direitos humanos, que 
superem o modelo autoritário e homicida atualmente vigente. O intuito é correlacionar 
o trabalho desenvolvido no âmbito da ADPF das Favelas com as ideias de segurança 
cidadã e de segurança dos direitos, pois, embora ainda se esteja distante de um 
modelo prático de segurança pública que se atenha aos direitos humanos, o debate 
público promovido pela ação constitucional sinaliza um importante passo para a futura 
superação do atual modelo. 

Nesse sentido, o STF vem sendo chamado a atuar, como autêntica Corte 
Constitucional que deve ser, em prol dos direitos fundamentais e humanos da população 
das favelas do Rio de Janeiro, para que contribua na construção de um debate público 
e democrático sobre a segurança pública. Assim é que o trabalho se encerra justificando 
a importância de que ideias como a segurança cidadã, desenvolvida, sobretudo, no 
âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e de segurança dos direitos, 
proposta por Alessandro Baratta, sejam seriamente discutidas e consideradas, para 
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que se torne viável imaginar um cenário de gradual alteração na lógica de segurança 
pública atualmente praticada.

2. ADPF 635 E O COMBATE À LETALIDADE POLICIAL NAS 
FAVELAS DO RIO DE JANEIRO

Há muito se discute a política pública de extermínio adotada pelo governo do 
Estado do Rio de Janeiro em operações de segurança pública. A situação de violência 
e letalidade policial em territórios marginalizados do estado se agravou nos últimos 
anos, especialmente durante o período de crise sanitária. 

Nesse aspecto, a ADPF 635, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal 
(STF), tem se revelado um poderoso ferramental para o combate aos morticínios 
provocados pela polícia nas favelas, levando a voz de variados grupos sociais à Corte 
Constitucional brasileira, de modo a promover um debate amplo e público sobre as 
políticas de segurança pública.

Popularizada como “ADPF das Favelas”, a ação foi proposta em 2019 pelo Partido 
Socialista Brasileiro (PSB), mas trata-se, na realidade, de uma verdadeira iniciativa popular 
para enfrentar a violência policial e a letalidade da política de segurança pública no 
estado. Diversas entidades da sociedade civil, movimentos sociais, além de instituições 
públicas engajadas na defesa dos direitos humanos, se articularam em torno da ação, 
dentre as quais, citam-se: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Observatório 
de Favelas, Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (Geni/UFF), Maré Vive, Instituto 
Marielle Franco, Conselho Nacional de Direitos Humanos, CESeC (Centro de Estudos 
de Segurança e Cidadania), Educafro, Justiça Global, Redes da Maré, Movimento Mães 
de Maio, Conectas, Movimento Negro Unificado, Iser (Instituto de Estudos da Religião), 
Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, Coletivo Papo Reto, Coletivo Fala Akari, 
Rede de Comunidades e Movimento contra a Violência e Mães de Manguinhos.

Em suma, além de questionar decretos estaduais que regulamentam a política 
de segurança no Estado do Rio de Janeiro, a ação pretende que o STF reconheça as 
graves violações de direitos humanos cometidas pelas forças policiais nas favelas, 
bem como determine uma série de medidas concretas para a redução da letalidade 
na política pública de segurança, dentre elas, a implementação e o monitoramento 
de um plano de redução da letalidade policial, com ampla participação da sociedade 
civil e de instituições públicas comprometidas com a promoção dos direitos humanos.

Em 2020, o Ministro Relator Edson Fachin proferiu decisão liminar histórica, 
por meio da qual restaram proibidas as operações policiais em comunidades do Rio 
de Janeiro durante a crise sanitária provocada pela Covid-19, salvo em hipóteses 
absolutamente excepcionais, casos em que as operações deveriam ser previamente 
comunicadas e justificadas ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Posteriormente, a 
decisão foi ratificada pelo Plenário do Tribunal. Na oportunidade, também se decidiu 
pela proibição do uso de helicópteros como plataformas de tiro, pela restrição de 
operações policiais em perímetros escolares e hospitalares e pela obrigatória preservação 
dos vestígios da cena do crime após as operações realizadas.

Em um primeiro momento, a importante decisão liminar surtiu o efeito de 
diminuir significativamente os números de operações e de letalidade policial nas 
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favelas. No entanto, o governo do Estado do Rio de Janeiro passou a desrespeitar os 
termos decididos pelo STF, voltando a colocar em prática a sua habitual política de 
violência e de extermínio nesses territórios. Dados produzidos nesse período revelaram 
que, apenas nos dois primeiros meses de 2021, ocorreram nove chacinas no Rio de 
Janeiro, com um aumento de 161% no número de mortos e de 140% no número de 
feridos. A pesquisa demonstra que houve um crescimento de ações policiais “com uso 
de violência letal e retorno ao padrão das mortes decorrentes de ação de agentes do 
Estado que víamos antes da pandemia”1. 

Na direção oposta ao determinado pela decisão do Ministro Fachin, pode-se dizer 
que o governo do estado se aproveitou da crise ocasionada pela Covid-19 para abafar 
as ações policiais violentas nas comunidades, que passaram a ter menos visibilidade nos 
meios de comunicação em geral. O Estado escolheu, deliberadamente, desrespeitar 
a autoridade do STF. 

Já em 2022, algumas medidas discutidas no âmbito da ADPF voltaram a ser 
decididas pelo Plenário do Tribunal, tendo sido determinadas as seguintes providências: 
(i) a elaboração de um plano de redução da letalidade policial, no prazo de 90 dias; 
(ii) a criação de Observatório Judicial sobre Polícia Cidadã, com composição plural, 
responsável pela avaliação do Plano a ser apresentado pelo Estado, bem como pelo 
acompanhamento da sua implementação; (iii) que sejam respeitados os Princípios Básicos 
sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo, da ONU; (iv) o estabelecimento de 
limites ao uso da força letal, apenas aceitável quando exauridos todos os demais meios; 
(v) a prioridade absoluta nas investigações de incidentes que tenham como vítimas 
crianças e adolescentes; (vi) a obrigatoriedade de disponibilização de ambulâncias em 
operações policiais; e (vii) a instalação de equipamentos de GPS e sistemas de gravação 
de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes. Também se acolheu 
parcialmente o pedido para que sejam estabelecidas regras para buscas domiciliares.

Ainda não é possível aferir os efeitos da nova decisão no plano concreto, mas 
se observa o importante papel que a ADPF das Favelas vem exercendo ao colocar 
em evidência a discussão sobre o atual modelo de segurança pública do Estado do 
Rio de Janeiro, reunindo setores da sociedade civil para a proposição e discussão de 
mudanças em prol da vida das pessoas faveladas. E, nesse ponto, o STF, enquanto Corte 
Constitucional do Brasil, também assume papel da mais alta relevância na intervenção 
contramajoritária para a elaboração de políticas públicas que afetam diretamente os 
direitos e garantias fundamentais de boa parte da população.

3. (IN)SEGURANÇA PÚBLICA NAS FAVELAS: UMA POLÍTICA DE 
EXTERMÍNIO PAUTADA NO RACISMO INSTITUCIONAL

Para que se entenda a discussão em torno da ADPF das Favelas – que vem para 
propor mudanças significativas na política de segurança pública fluminense –, é necessário 
aprofundar-se nas bases que fundamentam a lógica de violência e matança pelas forças 

1  Rede de Observatórios da Segurança. RJ: nove chacinas policiais em dois meses. Disponível em: http://
observatorioseguranca.com.br/wp-content/uploads/2021/03/A%C3%A7%C3%B5es-da-Pol%C3%ADcia-em-dois-
meses.pdf. Acesso em: 06 jun. 2022.

http://observatorioseguranca.com.br/wp-content/uploads/2021/03/A%C3%A7%C3%B5es-da-Pol%C3%ADcia-em-dois-meses.pdf
http://observatorioseguranca.com.br/wp-content/uploads/2021/03/A%C3%A7%C3%B5es-da-Pol%C3%ADcia-em-dois-meses.pdf
http://observatorioseguranca.com.br/wp-content/uploads/2021/03/A%C3%A7%C3%B5es-da-Pol%C3%ADcia-em-dois-meses.pdf


52

DOUTRINA - Revista de Direito da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro nº 32 - 2022

policiais. Nesse ponto, a análise deve passar, necessariamente, pelo entendimento de 
que o sistema de segurança pública sempre se pautou pelo racismo. 

A associação entre o racismo e a letalidade violenta se explica pelo racismo 
institucional, por meio do qual as ações das instituições que compõem o aparato 
estatal e social evidenciam e reforçam a discriminação racial. 

Como explica Silvio de Almeida, o racismo institucional revela o domínio de 
um grupo hegemônico sobre outro, mediante o estabelecimento de parâmetros 
discriminatórios pautados na raça. Para manter o controle, o grupo dominante não 
apenas se utiliza da violência, como também produz consensos sobre a sua dominação2. 
É o que leva boa parte da população brasileira a naturalizar as operações policiais 
perpetradas nos territórios das favelas, acreditando que aquela seria a única maneira 
de combater a violência neste âmbito. Nesse sentido, o racismo institucional perpetua 
as estruturas do colonialismo, cujas marcas estão entranhadas na história e no modo 
de atuar do Estado brasileiro. 

Fato é que o Brasil adota um modelo de segurança pública falido, que não só 
é totalmente ineficiente no combate ao crime, como promove ainda mais violência 
e morte. E como se sabe, a violência institucional do Estado é direcionada a grupos 
específicos, sobretudo aos negros e pobres3. 

O que se vê nas ações de segurança pública realizadas pelas polícias brasileiras, 
notadamente nas favelas dos grandes centros urbanos, é uma verdadeira “política de 
extermínio e instrumentalização da vida levada a cabo pelo aparato estatal”, mediada 
pelo racismo e entendida como “tecnologia do necropoder”4. É a necropolítica, como 
ensinada por Achille Mbembe. 

A noção de necropolítica dialoga com o racismo estrutural e institucional, na 
medida em que “a função do racismo é regular a distribuição da morte e tornar 
possíveis as funções assassinas do Estado”5. Por isso é que há muito se afirma estar 
em curso, no Brasil, um verdadeiro genocídio da juventude negra6. Trata-se de uma 
política muito bem pensada, que sob a escusa da “guerra ao crime” ou da “guerra às 
drogas”, produz brutal violência direcionada aos corpos negros. 

2  ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é racismo estrutural?. Belo Horizonte: Letramento, 2018. p. 31-32.
3  Dados do Atlas da Violência 2020, produzido pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e pelo Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, nos fornecem números que corroboram tal afirmação. Para cada pessoa não negra 
assassinada em 2018, 2,7 negros foram mortos, estes últimos representando 75,7% das vítimas. Já a taxa de homicídio 
a cada 100 mil habitantes foi de 13,9 casos entre não negros, enquanto a atingida entre negros chegou a 37,8. Por sua 
vez, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, demonstrou 
que 79,1% das vítimas de intervenções policiais são negros e 74,3% são jovens de até 29 anos. Já na introdução do 
relatório, adianta-se que “os dados que serão apresentados, atualizados para 2019, não contradizem, em nenhum 
aspecto, as análises sobre vitimização de homicídios no Brasil que vêm sendo produzidas nos últimos anos: são os 
homens jovens negros as principais vítimas da violência letal no país”. Links disponíveis em: INSTITUTO DE PESQUISA 
ECONÔMICA APLICADA (Brasil). Atlas da violência 2020. [Brasília, DF]: Ipea, 2020. Disponível em: https://www.
ipea.gov.br/atlasviolencia/download/24/atlas-da-violencia-2020. Acesso em: 18 mar. 2021. e ANUÁRIO BRASILEIRO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA 2020. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ano 14, 2020. Disponível em: https://
forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/10/anuario-14-2020-v1-interativo.pdf. Acesso em: 18 mar. 2021.
4  CASSERES, Lívia; PIRES, Thula. Necropoder no território de favelas do Rio de Janeiro. In: CONGRESSO DE PESQUISA 
EM CIÊNCIAS CRIMINAIS, 1., 2017, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: IBCCRIM, 2017. p. 1432.  
5  MBEMBE, Achille. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. São Paulo: N-1 edições, 
2018. p. 17-18. 
6  Ver: VARGAS, João Costa. A diáspora negra como genocídio: Brasil, Estados Unidos ou uma geografia supranacional 
da morte e suas alternativas. Revista da ABPN, v. 1, n. 2, p. 31-65, jul./out. 2010. p. 38-39. Cf. também:  https://
www.geledes.org.br/tag/genocidio-da-juventude-negra/. Acesso em: 01 jun. 2022.  

https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/24/atlas-da-violencia-2020
https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/24/atlas-da-violencia-2020
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/10/anuario-14-2020-v1-interativo.pdf
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/10/anuario-14-2020-v1-interativo.pdf
https://www.geledes.org.br/tag/genocidio-da-juventude-negra/
https://www.geledes.org.br/tag/genocidio-da-juventude-negra/
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Ante essa racionalidade racista, as operações policiais no Rio de Janeiro são 
perpetradas sem que sejam estabelecidas regras claras sobre o uso de armamentos 
e blindados em áreas urbanas de significativa dimensão demográfica, colocando em 
risco a vida da população local (majoritariamente negra)7 e produzindo alarmantes 
taxas de letalidade.

Mais do que isso, é interessante atentar para as observações propostas pelo 
professor Denilson Araújo de Oliveira, que numa leitura própria da definição de 
necropolítica, acentua que, no Brasil, este fenômeno está intrinsecamente relacionado 
com a geopolítica, na medida em que se observa a contenção espacial da população 
negra. É o que se convencionou chamar de “geocropolítica”8.

Assim, o exercício desta política de matança delimita-se a espaços muito 
específicos, compreendidos como territórios “do inimigo”, como é o caso das favelas, 
que são transformadas em territórios de exceção paralelos a uma ordem constitucional 
democrática. Na realidade, pode-se dizer que o regime de exceção nesses territórios 
tornou-se a regra e a violência ali produzida passou, ao longo da história, a ser vista 
com normalidade.

Por isso é que a discussão sobre a política de segurança pública adotada no 
Brasil, e mais especificamente no Rio de Janeiro, deve estar intrinsecamente relacionada 
com o debate racial. Impossível pensar em alternativas ao atual modelo sem que se 
desconstrua e reconstrua as bases sobre as quais as sociedades brasileira e fluminense 
foram concebidas. 

4. FALÊNCIA DO ATUAL MODELO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Além de ser alicerçado no racismo institucional, o modelo de segurança pública 
adotado no Brasil ainda opera numa lógica perpetuadora das práticas autoritárias 
vigentes durante o regime militar, que naturalizam o uso da força a pretexto de 
combaterem a “criminalidade” e enfrentarem um “inimigo” externo9. Nem mesmo 
após a Constituição de 1988 este modelo foi totalmente superado: subsiste o ranço de 
uma política de segurança nacional na atuação das forças policiais, além da constante 
utilização dos efetivos das Forças Armadas em operações de segurança interna.

Sobre esse último ponto, existe no ordenamento jurídico brasileiro previsão legal 
sobre o emprego das Forças Armadas em questões internas de segurança pública, 
quando a sua função precípua é, na verdade, a defesa do território e da população 
contra ameaças externas. Em um Estado constitucional e democrático de direito, a 
segurança pública interna é serviço que deve estar a cargo exclusivamente das polícias.

7  ANISTIA INTERNACIONAL. Você matou meu filho!: homicídios cometidos pela polícia militar na cidade do Rio 
de Janeiro. Rio de Janeiro: Anistia Internacional, 2015. p. 04-05.
8  Nesse sentido, destaca-se: “É como se falássemos aqui de uma geografia dos sujeitos corporificados em sua condição 
geopolítica. Acrescentamos a proposta de Lima (2020) para compreender o exercício da necropolítica, a imbricação entre 
espaço, tempo e poder. Propomos uma geocropolítica dos corpos sensíveis, isto é, uma seletividade espaço-temporal 
de corpos racializados que são vistos como mais suscetíveis a serem mortos em determinados momentos do dia ou da 
noite” (OLIVEIRA, Denilson Araújo. Leituras geográficas e fanonianas do racismo, do trauma e da violência psíquica: 
alguns apontamentos teóricos. In: MAGNO, Patricia Carlos; PASSOS, Rachel Gouveia (org.). Direitos humanos, saúde 
mental e racismo: diálogos à luz do pensamento de Frantz Fanon. Rio de Janeiro: Defensoria Pública do Estado do 
Rio de Janeiro, 2020. p. 120.).
9  COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório sobre segurança cidadã e direitos humanos. 
Washington, DC: CIDH, 2009. Título original: Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. p. 12-13.
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Contudo, o poder público se pauta no discurso de manutenção da ordem pública 
para tentar justificar o uso constante e desmedido das Forças Armadas na segurança 
pública interna. Assim, o emprego de agentes militares em operações policiais passa 
a fazer parte do modus operandi estatal, no que se promove uma naturalização do 
que deveria ser uma medida excepcional10. 

Ao longo dos últimos anos, tem sido comum, por exemplo, a ocorrência das 
chamadas operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), com embasamento nas 
Leis Complementares 97/1999 e 117/2004, que produziram efeitos diretos na política 
de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, chamando as Forças Armadas a 
atuarem com alguma frequência.

Além disso, o Rio de Janeiro também passou recentemente por uma intervenção 
federal, a partir do Decreto 9.288/2018, com o objetivo de “pôr termo ao grave 
comprometimento da ordem pública”. Durante o período de dez meses de intervenção, 
admitiu-se o emprego de efetivos militares das Forças Armadas em diversas ações, 
estratégicas ou não. 

De acordo com o Observatório da Intervenção, organizado pelo Centro de 
Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC), durante o período, a situação de violência 
institucional contra civis por parte das Forças Armadas se agravou. A intervenção 
federal colocou agentes militares nas ruas de forma ostensiva e produziu o aumento 
da letalidade violenta, levando ao registro de cinquenta e três chacinas no Estado do 
Rio de Janeiro11.

A intervenção federal na segurança pública e o constante uso de efetivos militares 
nas operações de GLO demonstram que a lógica de guerra na resolução de problemas 
de segurança pública e no contexto de “combate à criminalidade” se perpetua no 
Estado brasileiro e, de forma agravada, no Rio de Janeiro. 

Mas esse não é o único fator preocupante. Afinal, as próprias polícias brasileiras, 
com destaque para a Polícia Militar, ainda operam numa lógica militarista e autoritária, 
sob uma perspectiva de segurança nacional herdada do regime militar, que é totalmente 
incompatível com o princípio democrático12. As reformas institucionais que ocorreram 
no país desde a redemocratização não foram suficientes para superar o autoritarismo 
das forças policiais.

No Brasil, a declarada “guerra ao crime”, pautada no enfrentamento em 
ambiente urbano, produz tantas mortes quanto as guerras civis e os conflitos 
armados contemporâneos observados em outros Estados13. A estratégia militarista 
de enfrentamento é marcada pelo combate a “inimigos” e “forças irregulares”, com 

10  CASTRO, Caio Nogueira de. A Segurança Pública no Processo de (re)democratização no Brasil à luz da justiça de 
transição. In: BELLO, Enzo; FRISSO, Giovanna Maria; MARTINELLI, João Paulo Orsini (orgs.). Direitos Humanos e 
justiça de transição. São Paulo: LiberArs, 2016. p. 39-55.
11  OBSERVATÓRIO DA INTERVENÇÃO. A intervenção acabou: quanto custou? [Rio de Janeiro]: Centro de Estudo 
de Segurança e Cidadania, Universidade Cândido Mendes - CeSec/Ucam, 2018. Infográfico 09. Disponível em: http://
observatoriodaintervencao.com.br/wp-content/uploads/2018/12/Infografico09_observatorio_ARTEFINAL_isp.pdf. 
Acesso em: 05 jun. 2022. 
12  ASSIS, Emerson Francisco. Justiça de transição e violência policial: reflexões críticas sobre a segurança pública no 
Brasil. Revista de Direitos Humanos e Efetividade, Salvador, v. 4, n. 1, jan./jun. 2018.
13  Nesse sentido: “O Brasil, sem conflitos religiosos ou étnicos, de cor ou de raça, sem disputas territoriais ou de 
fronteiras, sem guerra civil ou enfrentamentos políticos, consegue a façanha de vitimar, por armas de fogo, mais 
cidadãos do que muitos dos conflitos armados contemporâneos, como a guerra da Chechênia, a do Golfo, as várias 
intifadas, as guerrilhas colombianas ou a guerra de liberação de Angola e Moçambique, ou, ainda, uma longa série 
de conflitos armados acontecidos já no presente século [...].” WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da violência 2016: 
homicídios por arma de fogo no Brasil. Rio de Janeiro: FLACSO, [2015?]. Disponível em: http://flacso.org.br/files/2016/08/
Mapa2016_armas_web-1.pdf. Acesso em: 04 jun. 2022.

http://observatoriodaintervencao.com.br/wp-content/uploads/2018/12/Infografico09_observatorio_ARTEFINAL_isp.pdf
http://observatoriodaintervencao.com.br/wp-content/uploads/2018/12/Infografico09_observatorio_ARTEFINAL_isp.pdf
http://flacso.org.br/files/2016/08/Mapa2016_armas_web-1.pdf
http://flacso.org.br/files/2016/08/Mapa2016_armas_web-1.pdf
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o emprego de mecanismos de guerra; por isso é quase natural que produza tantas 
mortes, seja de civis ou de agentes policiais. 

E, mesmo em situações de guerra ou de conflito armado, a respeito da atuação 
de agentes das Forças Armadas dos países, a normativa internacional impõe a proteção 
da população civil potencialmente atingida. Por sua vez, as forças de segurança do 
Estado do Rio de Janeiro, que deveriam estar submetidas às regras relativas à segurança 
pública, conseguem extrapolar o seu campo de atuação, violando até mesmo normativas 
atinentes aos protocolos de atuação em tempos de verdadeiras guerras ou conflitos 
armados, quando prepondera a perspectiva da segurança nacional.

Portanto, é indiscutível a existência de um cenário de massivas violações de direitos 
humanos produzidas pela atuação letal dos agentes de segurança pública em terras 
fluminenses. Inclusive, o Estado brasileiro já foi condenado pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos (Corte IDH), no caso Favela Nova Brasília, oportunidade na qual se 
determinou a reformulação das políticas de segurança pública estatais para a redução 
da violência e da letalidade policial, em especial no Estado do Rio de Janeiro14.

O caso trata de duas chacinas ocorridas no Rio de Janeiro em outubro de 1994 
e maio de 1995, em Nova Brasília, comunidade localizada no Complexo do Alemão. 
Todas as violações foram cometidas por policiais militares do Estado do Rio de Janeiro 
e resultaram na morte de vinte e seis jovens. Também houve ocorrências de tortura e 
violência sexual contra três meninas, duas menores de idade à época. 

Na sentença, proferida em 16 de fevereiro de 2017, a Corte IDH condenou 
o Estado brasileiro por não garantir a realização de justiça no caso, atribuindo-lhe 
responsabilidade internacional. A decisão frisou o problema da violência policial 
perpetrada por agentes brasileiros e a caracterizou como verdadeira violação dos 
direitos humanos, que atinge predominantemente jovens, negros e pobres15.

Esse é um caso emblemático por escancarar a gravidade do problema versado e 
sua repercussão internacional, além de demonstrar que a violência policial em territórios 
marginalizados é um método deliberadamente adotado pelo Estado, que perpassa anos 
e anos e chega ao atual estágio da democracia brasileira sem que grandes mudanças 
tenham sido promovidas na política de segurança pública.

5. SEGURANÇA CIDADÃ E SEGURANÇA DOS DIREITOS

Diante do quadro apresentado, é importante que o Estado faça uso de ambientes 
democráticos e de diálogos com a sociedade civil, em busca de soluções concretas 
para que se comece a pôr fim à política de segurança pública de extermínio. Assim, 
propõe-se a ideia em torno da chamada “segurança cidadã”, um conceito defendido 
no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e proposto para substituir 
a noção de segurança pública como pensada nos moldes atuais.

14  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Favela Nova Brasília vs. Brasil: sentença de 16 de 
fevereiro de 2017. San José: Corte IDH, [2017?]. p. 28-29. Na sentença, proferida em 16 de fevereiro de 2017, a Corte 
IDH condenou o Estado brasileiro por não garantir a realização de justiça no caso, atribuindo-lhe responsabilidade 
internacional. O caso ainda não foi encerrado pela Corte e encontra-se, atualmente, em fase de supervisão de sentença. 
15  CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Favela Nova Brasília vs. Brasil: sentença de 16 de 
fevereiro de 2017. San José: Corte IDH, [2017?]. p. 28-29.
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A segurança cidadã tem como foco a “construção de maiores níveis de cidadania 
democrática, tendo a pessoa humana como objetivo central das políticas, de maneira 
diversa da visão de segurança do Estado ou de determinada ordem política”16. De 
acordo com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos,

A segurança tem sido desde sempre uma das funções principais dos Estados. 
Indubitavelmente, com a evolução dos Estados autoritários para os Estados 
democráticos têm evoluído também o conceito de segurança. O conceito de 
segurança que se utilizava anteriormente se preocupava unicamente em garantir 
a ordem como uma expressão da força e supremacia do poder do Estado. [...] 
Assim, desde a perspectiva dos direitos humanos, quando na atualidade se fala 
de segurança, esta não se pode limitar à luta contra a criminalidade, mas trata‐
se de como criar um ambiente propício e adequado para a convivência pacífica 
das pessoas. Por isto, o conceito de segurança deve colocar maior ênfase no 
desenvolvimento de trabalhos de prevenção e controle dos fatores que geram a 
violência e a insegurança, ao invés de tarefas meramente repressivas ou reativas 
perante fatos consumados.17

Nessa medida, toda política de segurança deve ser pautada na promoção e na 
defesa dos direitos humanos, que são verdadeiros limites ao exercício arbitrário da 
autoridade estatal, ao mesmo tempo em que constituem “um resguardo essencial 
para a segurança cidadã, ao impedir que as ferramentas legais com as quais os 
agentes do Estado contam para defender a segurança de todos, sejam utilizadas 
para avassalar direitos”18. 

O abuso da autoridade policial constitui-se como verdadeira afronta à segurança 
dos cidadãos de um Estado, seja pela lógica de confronto e ocupação de determinados 
territórios urbanos (marginalizados e ocupados, preponderantemente, por corpos 
negros), seja pela diferente abordagem individual que se faz em relação a alguns grupos 
de indivíduos (citam-se, por exemplo, as buscas pessoais que deliberada e comumente 
são direcionadas a jovens negros nas ruas dos centros urbanos). 

Ao contrário de fomentar o direito à segurança, como previsto no artigo 5º, 
caput, da Constituição da República e em diplomas internacionais, tais ações ameaçam 
gravemente a própria segurança individual e os demais direitos fundamentais garantidos 
constitucionalmente, além dos direitos humanos previstos nos tratados internacionais 
dos quais o Brasil é parte.  

Assim é que, segundo Alessandro Baratta, a política de segurança pública pode 
se apresentar por uma das duas direções opostas: o modelo de direito à segurança ou 
o modelo de segurança dos direitos. Este último representa a opção por uma política 
integral de proteção e satisfação de todos os direitos fundamentais e humanos19. 

Se a política de segurança pública se restringe a uma luta contra a “criminalidade” 
– que se sabe, é na verdade instrumentalizada para que se realize o controle dos 

16  COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório sobre segurança cidadã e direitos humanos. 
Washington, DC: CIDH, 2009. Título original: Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. p. 8.
17  COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório sobre segurança cidadã e direitos humanos. 
Washington, DC: CIDH, 2009. Título original: Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. p. 7.
18  COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório sobre segurança cidadã e direitos humanos. 
Washington, DC: CIDH, 2009. Título original: Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. p. 9. 
19  BARATTA, Alessandro. Criminologia y sistema penal. Montevideo: Editorial B de F, 2004. (Compilación in 
memoriam). p. 200-204.
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excluídos (os negros, pobres e favelados) –, ela então se revela limitada e incompleta, 
devendo ser repensada sob a perspectiva da garantia de todos os demais direitos: a 
vida, a integridade física e psíquica, a liberdade, a igualdade, e por aí em diante. Fala-
se aqui do direito a ter direitos; da segurança dos direitos: aspecto elementar que 
parece ser privilégio de alguns grupos da sociedade brasileira, não tendo alcance para 
adentrar em territórios marginalizados como as favelas.

É interessante notar que o trabalho de Baratta analisa as diferenças entre uma 
política de segurança pública, pautada pelo direito à segurança, e uma política de 
segurança dos direitos, sob o enfoque dos excluídos. Qual lugar os excluídos (social 
e economicamente) ocupam em cada uma dessas frentes? No contexto de Estados 
pautados por valores neoliberais, por exemplo, em que há um abismo econômico e 
social entre os ricos e os pobres, que os distancia entre realidades diametralmente 
opostas e paralelas, tal distância entre os polos é que determina “os estereótipos do 
diferente e do perigoso, o conteúdo específico do sentimento de insegurança dos 
grupos sociais assegurados”20. Nessa medida, o direito à segurança marginaliza ainda 
mais os excluídos, pois é justamente em face deles que é operado; no Brasil, repita-se, 
os marginalizados da política de segurança pública são, sobretudo, os negros, pobres 
e favelados.

Por outro lado, a segurança dos direitos representa um modelo de inclusão, de 
proteção e realização dos direitos de todos, a começar pelos direitos das camadas mais 
vulnerabilizadas da sociedade. Antes de ser um modelo de segurança, é um modelo 
de desenvolvimento econômico e humano, uma política de direitos, um projeto de 
segurança da cidade, e, em última análise, um projeto de sociedade democrática.

Ademais, é possível refletir sobre a ideia da segurança dos direitos como algo 
que deva vir antes do direito à segurança e das políticas públicas de segurança.  
A segurança, nesse ponto, é um direito secundário, que atua como instrumento para 
que outros tantos direitos fundamentais, de ordem primária e prioritária, se realizem.  
E nesse ponto, a segurança cidadã complementa muito bem a concepção de segurança 
dos direitos: refere-se à construção de uma política que incorpore “os parâmetros de 
direitos humanos como guia” e “como limite instransponível para as intervenções  
do Estado”21.

De fato, o modelo de segurança cidadã e a ideia de segurança dos direitos 
complementam-se mutuamente, na medida em que os direitos humanos são tomados 
como guia para a formulação e implementação de políticas públicas de segurança, 
ao mesmo tempo em que tais políticas devem ter como objetivo principal a realização 
destes direitos22.

Até então, a ADPF das Favelas tem se desenvolvido como um processo muito 
importante para trazer tais conceitos e perspectivas para o debate público. A participação 
de coletividades e movimentos sociais de diversas frentes de atuação na proposição 

20  BARATTA, Alessandro. Criminologia y sistema penal. Montevideo: Editorial B de F, 2004. (Compilación in 
memoriam). p. 210-211. Livre tradução.
21   COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório sobre segurança cidadã e direitos humanos. 
Washington, DC: CIDH, 2009. Título original: Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. p. 21.
22  COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório sobre segurança cidadã e direitos humanos. 
Washington, DC: CIDH, 2009. Título original: Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. p. 22.
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de alternativas à política de matança do Estado do Rio de Janeiro concretiza um dos 
princípios da segurança cidadã, que é a abertura à participação social e democrática. 
Além disso, os debates já travados no âmbito da ação revelam a primordial preocupação 
com a defesa, a garantia e a promoção dos direitos humanos na reformulação da 
política de segurança pública no estado.

6. O IMPORTANTE PAPEL DA CORTE CONSTITUCIONAL COMO 
INTERMEDIADORA DA DISCUSSÃO

Diante do cenário narrado, o STF está tendo, com a ADPF 635, a oportunidade 
de exercer o seu genuíno papel de Corte Constitucional, chamado a uma atuação 
contramajoritária em prol dos direitos fundamentais e humanos de toda a população 
das favelas e comunidades do Rio de Janeiro.

As Cortes Constitucionais ocupam um espaço de maior relevância nas sociedades 
democráticas ao limitarem a ação do poder político em face dos particulares, garantirem 
que as ações do Estado estejam em conformidade com a Constituição Política e atuarem 
na efetivação dos direitos fundamentais e dos princípios democráticos. 

Nesse sentido, é indiscutível a relevância do STF para a afirmação dos valores 
constitucionais do país, mediante o exercício da jurisdição constitucional abstrata e 
concreta. Sobretudo a partir da virada constitucional de 1988, o STF passou a ocupar 
uma posição central no cenário político brasileiro, o que deve incluir, necessariamente, 
a atuação em prol da efetivação de direitos fundamentais, como o que ocorre na 
discussão proposta pela ADPF das Favelas.

A Corte Constitucional não é a única, mas pode se constituir como uma das 
mais importantes instâncias de proteção e efetivação dos direitos em um país, ainda 
mais diante de um cenário de massivas violações a direitos humanos de um grupo 
específico, que, ao fim e ao cabo, são perpetradas por braços estatais.

Mas, além do STF, outras instituições e atores políticos são fundamentais no 
processo de guarda da Constituição brasileira e promoção dos direitos, com destaque 
para a própria sociedade civil, em benefício da qual são estabelecidas as regras 
constitucionais. A defesa da Constituição deve ser promovida de forma conjunta, 
na construção dos diálogos constitucionais e dos diálogos com a cidadania23. Por 
isso a ADPF das Favelas emerge como um caso paradigmático da atuação da Corte 
Constitucional em diálogo com a sociedade civil, sendo muitas de suas resoluções, 
até aqui, construídas em conjunto, a partir das manifestações de diversas entidades 
sociais e organismos de proteção dos direitos humanos.

Nesse sentido, o STF tem atuado como um intermediador qualificado para 
promover o diálogo entre a sociedade civil organizada e o Estado. Do contrário, uma 
atuação exclusiva e direta da sociedade na defesa da Constituição e de seus próprios 
direitos, além de ter poucas chances de êxito, dificultaria muito o sucesso das lutas 

23  Nessa acepção, Daniel Capecchi defende que “o Tribunal aja como uma caixa de ressonância das demandas 
minoritárias – ou, no caso da sociedade brasileira, muitas vezes majoritárias – que não conseguem se traduzir na esfera 
pública por meio das instituições tradicionalmente representativas, amplificando-as e traduzindo-as na linguagem da 
Constituição.” Cf. NUNES, Daniel Capecchi. O STF como caixa de ressonância: as demandas por direitos de minorias 
e a dimensão objetiva da impermeabilidade constitucional. Revista da Procuradoria Geral do Município de João 
Pessoa, n. 6, 2017-2018. p. 375.
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dos movimentos sociais por demandas de índole política e social. O esforço em prol da 
reformulação de políticas públicas necessita da atuação deste intermediador qualificado, 
sobretudo, no que concerne à segurança pública, um assunto muito caro à maior parte 
da sociedade brasileira e que há muito se tornou pauta eleitoral.

Assim é que se conclui que as pautas em discussão na ADPF das Favelas contam 
com o potencial emancipador da atuação da Corte Constitucional brasileira, e, acima de 
tudo, se coadunam com os modelos de segurança cidadã e de segurança dos direitos, 
que trazem os direitos humanos para a posição central do debate. 

Espera-se que a população fluminense possa sentir efeitos concretos dessa 
mobilização em torno da ação e da decisão do STF – e que, em última análise, o texto 
constitucional seja levado para a realidade social, permitindo às comunidades das favelas 
sentirem que seus direitos de fato são assegurados pelas polícias, e não o contrário.

7. CONCLUSÃO

Presencia-se no Brasil, e especialmente no Estado do Rio de Janeiro, uma 
completa subversão do papel das forças policiais, que são instruídas pela militarização 
da segurança interna e pela promoção de uma política de extermínio nas favelas, em 
grave violação aos direitos fundamentais e humanos da população.

A violência policial militarizada, a segregação espacial e a morte prematura 
continuam a afetar desproporcionalmente a população negra, na medida em que as 
favelas foram transformadas em verdadeiros territórios de exceção24.

Por isso, é imperativo e urgente que se pense em reformas estruturais da política 
de segurança pública, em prol da criação de uma cultura de respeito à cidadania e aos 
direitos humanos e da construção de uma política de segurança efetiva, que influencie 
positivamente nos números da letalidade violenta.

Nesse ponto, o julgamento da ADPF 635 pelo STF – que exerce nessa oportunidade 
o seu autêntico papel de Corte Constitucional – é um importante marco para a 
discussão em torno da política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, que 
abre espaço para a proposição de alternativas ao atual modelo, sendo possível ventilar 
ideias e práticas próprias do modelo de segurança cidadã, orientadas pela premissa 
básica da segurança dos direitos.
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