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RESUMO 
A segurança pública é um direito fundamental elencado na Constituição Federal como direito social, isto é, é 
inerente à todos, sem distinção de raça, cor, sexo ou gênero. Este ramo dos direitos fundamentais busca 
harmonizar as questões envolvendo desigualdades, tendo como finalidade a melhoria das condições de 
vida dos cidadãos, visando à concretização da igualdade social, que configura um dos fundamentos do 
Estado democrático, o que será abordado no presente trabalho. Ademais, a segurança pública tem sido 
constantemente violada no Brasil nos últimos anos, com os índices de criminalidade crescendo cada vez 
mais, alcançando recordes no estado do Rio de Janeiro. Em 2017 ocorreram 6.731 mortes violentas, sendo 
1.124 pessoas mortas pela polícia. Além do mais, no Rio, a polícia não representa autoridade alguma, a 
criminalidade tomou conta de determinadas áreas, chegando a tal ponto de calamidade que foi necessária a 
medida extrema de decretação da intervenção federal em 2018 pelo Presidente da República, embasada no 
inc. III do Art. 34 da CF/88, com a finalidade de restaurar a ordem pública. A intervenção federal é um 
procedimento em que, em dadas situações é permitido que determinada região do país ou ele todo, fique a 
mercê da intervenção do Governo Federal. Outrossim, o dever de manter e garantir a segurança pública é 
do Estado, por intermédio das políticas públicas em favor da sociedade.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Criminalidade; Direito Social; Ordem Social; Políticas Públicas; Teoria do Risco e da 
Culpa.  

 
1 INTRODUÇÃO 

 
A segurança pública é o direito fundamental que, permite que a sociedade conviva 

em harmonia, desta maneira, garante a cada cidadão o direito de usufruir de seus direitos 
e cumprir seus deveres, dentro do limite ditado pela lei, reprimindo a violação de uma 
garantia ou direito fundamental inerente a todos. 

Este direito fundamental está inserido no rol de direitos sociais que buscam 
pacificar as questões coletivas, isto é, situações que tratam de desigualdade ou violem a 
liberdade dos indivíduos, a fim de garantir que os cidadãos possuam o mínimo de 
qualidade de vida e dignidade 

Neste sentido, enquanto um direito fundamental, deve ser promovido pelo Estado, 
entretanto, nos dias atuais, este direito social vem sendo constantemente transgredido, 
com as altas taxas de criminalidade e a falta de promoção das políticas públicas na área 
da segurança, que são dever do Estado.  

Atualmente, as políticas públicas são desenvolvidas de forma repressiva, com a 
finalidade de suprimir uma violação que ocorre em determinado momento. Todavia, este 
modelo está ultrapassado, pois deixa a mercê à população de uma transgressão a um 
dos seus direitos fundamentais, para posteriormente repará-lo. O correto, que vem sendo 
defendido pelos doutrinadores, é criar ações e programas preventivos, que ao invés de 
reparar o dano, visaria evitá-lo.  

Sendo assim, este novo modelo de desenvolvimento de políticas pública geraria 
eficiência, e, por conseguinte, garantiria os direitos fundamentais dos cidadãos, 
prevenindo a ocorrência de fatos geradores de violações.  

Ademais, a responsabilidade civil do Estado perante a transgressão desse direito 
será objeto de debate do presente estudo, devido a discussão doutrinária se, a relação 
estado- cidadão no fornecimento de serviços públicos caracterizaria uma relação de 
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consumo, ensejando a responsabilidade objetiva, ou, ficaria a encargo das teorias do 
risco e da culpa solucionar este conflito.  

Outrossim, concluída a intervenção federal, cabe trazer a análise dos resultados 
finais obtidos, examinando as porcentagens da redução da criminalidade e uso da força 
policial para atingir tal objetivo. Concluindo-se sobre a efetividade da intervenção para 
restaurar a ordem social. 
 
2 DESENVOLVIMENTO 

 
A segurança pública permite que a sociedade conviva em harmonia, usufruindo de 

seus direitos e cumprindo seus deveres, dentro do limite ditado pela lei, sem que haja 
violação de uma garantia ou direito fundamental inerente a todos. Consequentemente, a 
falta de segurança de pública acarreta a violação de direitos básicos do cidadão, gerando 
insegurança na sociedade.  

Realizando um breve histórico acerca da evolução da segurança pública, no 
período colonial (1500- 1822), o Estado delegava o dever de manter a segurança pública 
para os chamados capitães-mores, que tinham autoridade para utilizar de violência física 
contra aqueles que infringiam as normas e os costumes estabelecidos (PEDERZINI, 
2011).  

Já na época da ditadura militar vivenciada no Brasil no período de 1964 a 1985, ao 
contrário do que era pregado à época, não enalteceu a segurança pública, apenas 
intensificou a hostilidade, haja vista que, criando grupos de extrema agressividade, 
especializados em tortura, na tentativa de responder a população que pedia por mais 
segurança, somente iniciou uma cultura de violência, que permanece até os dias atuais 
(BICUDO, 1976).  

Com a redemocratização em 1988, foi dado início a atual Constituição Federal, 
tendo como base o princípio da dignidade da pessoa humana, garantindo, logo em seu 
preâmbulo, os direitos individuais, culturais, políticos e sociais, incluindo em vários 
dispositivos de seu teor, o direito fundamental à segurança pública. 

Nota-se que, a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 144, afirma que a 
segurança pública é dever do Estado, sendo um direito e responsabilidade de todos 
(BRASIL, 1988). Além disso, dispõe que deve ser posta em prática pela Polícia Federal, 
Polícia Rodoviária e Ferroviária Federal, Policia Civil, Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros. Tais órgãos tiveram suas funções definidas do ordenamento jurídico, cabendo 
a eles exercer sua tarefa com êxito para que o direito à segurança pública não seja 
violado.  

Direitos Fundamentais são valores morais básicos dos indivíduos que advém da 
própria natureza humana. Por isso, são considerados abstratos com aplicabilidade 
individual, garantindo a liberdade, a vida, a igualdade, a educação, a segurança e etc.  

Para tanto, o rol de Direitos Fundamentais leva em consideração o contexto 
histórico- cultural de determinada sociedade em um determinado período de tempo, 
portanto, podem existir Direitos Fundamentais reconhecidos hoje que não eram 
reconhecidos no passado, como por exemplo, o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e à internet.  

No mesmo sentido, estes Direitos pertencem ao plano racional, por serem 
inerentes a todos os seres humanos, sem distinção alguma de raça, cor, sexo ou gênero, 
além do plano temporal, válidos em determinado tempo histórico, e plano espacial, 
pertencente a uma sociedade/cultura. 

Ainda, podem estar inseridos nas seguintes classificações, Direitos Individuais e 
Coletivos; Direitos Sociais; Direito à Nacionalidade; Direitos Políticos e Direitos 
relacionados à existência do ser. Bem como são caracterizados por serem inalienáveis, 
imprescritíveis e irrenunciáveis (MORAES, 2006, p.106). 
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Os direitos sociais buscam pacificar as questões sociais, isto é, situações que 
tratam de desigualdade ou violem a liberdade dos indivíduos, afim de garantir que as 
pessoas tenham o mínimo de qualidade de vida e de dignidade. 

Esta classificação está prevista na Declaração Universal de Direitos Humanos de 
1948, criada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que foi utilizada de base para 
elaboração de várias Constituições, inclusive a Constituição Federal do Brasil de 1988, 
que define direito social como gênero de duas espécies: direitos e garantias fundamentais 
e ordem social (BRASIL, 1988).  

Os direitos sociais, enquanto garantias fundamentais, significa que é dever e 
obrigação do Estado promovê-los, cabe ao Estado garantir o efetivo cumprimento dos 
direitos sociais previstos no art. 6º da CF/88, que são os direitos à educação, à saúde, à 
alimentação, ao trabalho, a moradia, ao lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, e, por último, a assistência aos desamparados, 
sendo que, este rol é exemplificativo, podendo existir outros direitos sociais que não estão 
taxados nele (BRASIL, 1988).  

Ao mesmo passo que os direitos sociais atendem as necessidades individuais dos 
cidadãos, simbolizam um guia para que a sociedade se torne igualitária e harmoniosa, 
reduzindo a violação aos direitos fundamentais. Deste modo, há um interesse coletivo em 
tutelar os direitos sociais, cumprindo assim, sua função enquanto ordem social.  

Ademais, como já introduzido anteriormente, a segurança pública está inserida no 
rol dos direitos sociais a ser concretizado pelo Estado. Este direito consiste na proteção 
da sociedade, interna e externamente, que deve ser garantido por meio de políticas 
públicas impostas pelo Estado, com adequação e eficiência. 

No contexto atual presenciado no Brasil, contrapondo sua seguridade, vê-se a 
segurança pública com um direito constantemente violado, principalmente nas grandes 
capitais, que apresentam índices alarmantes acerca da criminalidade, demonstrando a 
sua complexidade e a absoluta falta de capacidade do Estado em contê-la. 

De acordo com dados publicados pela Revista Época em 2016, entre 2011 e 2015 
o Brasil teve 278.839 assassinatos. Estas ocorrências incluem os crimes de homicídio 
doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e morte decorrente de ações policiais. 
Desta maneira, só no ano de 2015, uma pessoa foi morta a cada 9 minutos (SANTOS, 
2016). 

Neste período, segundo estimativa da Agência da Organização das Nações Unidas 
para os Refugiados, a Guerra na Síria causou 256.124 mortes, ou seja, a violência 
causou mais mortes no Brasil do que a Guerra na Síria (SANTOS, 2016). 

No entanto, são os governos estaduais que aplicam as políticas públicas acerca da 
segurança pública. Em decorrência disso, são os próprios estados que determinam as 
estatísticas da criminalidade que serão divulgadas, dificultando o mapeamento da 
verdadeira realidade do país. Assim, na prática, os índices são muito maiores do que os 
apresentados, piorando ainda mais situação do país.  

No ano de 2017, o G1 juntamente com o Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da 
Universidade de São Paulo (USP) e com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, iniciou 
um projeto chamado Monitor da Violência, em que jornalistas espalhados pelo Brasil 
registraram a quantidade e história das vítimas de crimes que, no cotidiano, acabam por 
serem esquecidas, que são os casos de homicídio, feminicídio, mortes por intervenção 
policial, suicídios e latrocínios (REIS, 2017).  

No período de 21 a 27 de agosto de 2017, estes profissionais registraram 1.195 
mortos em 553 cidades, o que representa uma pequena amostra se comparado ao índice 
de quase 60 mil homicídios anuais, mas que perfaz um retrato da violência no Brasil 
(REIS, 2017).  

Nesta pesquisa foram contadas as histórias de algumas vítimas, em algumas delas 
vê-se situações assombrosas, como no caso de Manoel Pereira da Silva, morador do 
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estado do Rio de Janeiro, que foi esfaqueado e perdeu sua vida por uma dívida de 20 
reais (REIS, 2017).  

No Estado do Rio de Janeiro, em 2017, segundo os dados do Instituto de 
Segurança Pública, ocorreram 6.731 mortes violentas, a maior taxa desde 2009. O 
mesmo se deu com o índice de homicídios decorrentes de intervenção policial, que ficou 
passou de 2,3 em 2013 para 6,7 por 100 mil habitantes em 2017. No total, houve 1.124 
mortos pela polícia (UOL, 2018).  

No mesmo Estado, desde 2015, as taxas de criminalidade tem se mostrado cada 
vez mais exorbitantes, expondo a perda do controle da situação. O Rio de Janeiro foi o 
estado que apresentou maior aumento nos índices de roubos, chegando a crescer de 
2015 para 2016 cerca de 40,4%; isto corresponde a taxa de 1.255 por 100 mil habitantes, 
segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (UOL, 2018).  

Os grupos mais agredidos são os homens, que representam 89% das vítimas, 
jovens de 18 a 25 anos, correspondem a 33% dos agredidos; e negros correspondem a 
2/3 destes. Assim, observa-se que, os mais atingidos pela criminalidade são os homens 
negros de 18 a 25 anos. Apesar disso, o número de mulheres assassinadas, 
principalmente pelo companheiro ou ex- companheiro, está em constante crescimento, 
apesar dos poucos registros (REIS, 2017).  

O Rio de Janeiro está em estado catastrófico, os grupos criminosos, neste estado, 
atuam de forma diferenciada, eles não respeitam a polícia e controlam totalmente 
determinadas áreas que são regidas pelas regras destes grupos, não do Estado. Nestes 
lugares, para a polícia entrar necessitam de veículos blindados, caso contrário são 
recebidos a tiros de fuzis, usados apenas pelos criminosos do Rio, que são armas 
extremamente letais.  

Na mesma senda, segundo a diretora-executiva do FBSP, Samira Bueno, o 
elevado número de mortes no Brasil “evidencia o fracasso do país em políticas públicas 
de segurança. É absolutamente vergonhoso o governo federal não ter uma política 
nacional para reduzir o número de crimes violentos letais intencionais. Essas mortes 
mostram que existe uma total omissão por parte da União”, afirma Samira (SANTOS, 
2016). 

Neste sentido, todos os índices e fatos apresentados fazem com que a população 
não confie no Estado e nos policiais, vivendo a mercê da violência e das regras impostas 
pelos grupos criminosos, que, se não forem seguidas, acarretam em consequências 
severas. 

Políticas públicas são ações e programas criados e executados em conjunto pelos 
três poderes que formam a federação para colocar em prática os direitos fundamentais 
previstos na Constituição Federal, a fim de garantir o bem estar da população.  

O modelo clássico de criação das políticas públicas na área da segurança revela 
um enfoque na repressão, ou seja, surge na emergência, quando uma determinada 
problematização se manifesta, o Estado desenvolve um programa para reprimi-la, como o 
que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro.  

Este modelo está ultrapassado e a sociedade necessita de políticas públicas 
concretas, que ao invés de reprimir a criminalidade a previna, diminuindo drasticamente a 
violação do direito fundamental à segurança pública, uma vez que irá buscar evitar o 
dano, e não repará-lo.  

Não se pode manter o atual sistema de segurança pública existente no Brasil, sob 
o ponto de vista apenas de lei e da ordem, com o discurso de endurecimento da lei de um 
lado ou da prestação de suporte social e educacional ao criminoso do outro. 

Por conseguinte, o fracasso das políticas públicas tradicionais com a finalidade 
controlar e reduzir a criminalidade no país ensejou debates e abriu portas para reformas e 
propostas inovadoras sobre o tema, com enfoque na prevenção do crime e da violência. 

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/seguranca/
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Nesta perspectiva, na história política brasileira, o governo de Fernando Henrique 
Cardoso lançou o Plano Nacional de Segurança Pública, no ano de 2000 (CANO, 2006), 
posteriormente ao incidente com o ônibus 174 no Rio de Janeiro, em que, um assaltante 
fazia os passageiros do veículo de reféns contra a polícia, quando a mesma abortou a 
negociação e tentou matar o delinquente, no entanto, o policial errou o disparo e provocou 
a morte de um refém, além disso, o assaltante fora preso e asfixiado até a morte dentro 
de um carro da polícia.  

A coincidência das datas da tragédia ocasionada no Rio de Janeiro e a publicação 
do Plano Nacional de Segurança Pública reflete a tendência dos poderes públicos de 
formular respostas imediatas a episódios de crises na segurança pública, em vez de optar 
por uma abordagem planejada em função de indicadores e dados globais. 

Sendo assim, o desenvolvimento de projetos alternativos de políticas públicas, 
diferentemente do que havia sendo aplicada no Brasil, focados em investimentos na 
qualificação, modernização, mudanças estruturais e culturais das instituições de 
segurança pública (BENGOCHEA, 2004; AZEVEDO, 2006), e, principalmente, voltadas 
para prevenção do crime, se tornam essenciais para a promoção do direito fundamental à 
segurança.  

Em continuidade, a palavra intervenção faz parte de uma ação pública que consiste 
na intromissão do Estado em uma área que não está sendo controlada como deveria pelo 
órgão responsável, fazendo com que o governo Federal se obrigue a tomar uma medida 
drástica para evitar a violação dos direitos fundamentais dos cidadãos de determinado 
perímetro, mediando uma situação adversa.  

A intervenção pode ser classificada enquanto federal ou militar. Ambas se tratam 
de decisões para conter crises violadoras de direitos, contudo, possuem grandes 
diferenças entre si que não permitem que sejam confundidas.  

Primeiramente, a intervenção federal representa um Estado de Exceção, previsto 
expressamente na Constituição Federal de 1988, como um instrumento válido que 
suspende temporariamente a autonomia dos entes que compõe o Estado, sendo eles 
União, Estados, Municípios e Distrito Federal, conforme art. 1º da Constituição Federal 
(BRASIL, 1988).  

Na mesma senda, esta modalidade de intervenção é aplicada em situações 
específicas, quando não existir um remédio constitucional capaz de conter a 
anormalidade. Todavia, por ser uma medida drástica, as suas hipóteses de aplicação 
prática são restritivas, estando todas previstas em rol taxativo na Constituição Federal, em 
seu art. 34, sendo inconstitucional a realização da intervenção federal em casos não 
previstos expressamente (BRASIL, 1988).  

Ademais, o art. 36 da Constituição Federal estabelece os órgãos competentes para 
solicitar a medida, de maneira que, via de regra, quem a requer é o Presidente da 
República, porém, na hipótese do inciso IV do art. 34 do mesmo ordenamento, o poder 
que se encontra sob coação poderá solicitar a intervenção (BRASIL, 1988).  

Também, no caso da decretação para “prover a execução de lei federal, ordem ou 
decisão judicial” ou “assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais”, 
como regulamentado nos incisos VI e VII do art. 34, a iniciativa dependerá de 
representação por parte do Procurador Geral da República (BRASIL, 1988).  

Além disso, a intervenção da União sobre os seus entes localizados em territórios 
federais passa a valer após a confecção e promulgação de um decreto pelo Presidente da 
República, depois de orientado pelos Conselhos da República e da Defesa. A partir da 
publicação do decreto, o Governo Federal passa a responder pela cidade ou estado, que 
compete, normalmente, ao Governo Estadual (BATISTA, 2018).  

Para tanto, o decreto deve ser submetido à votação do Congresso Nacional, no 
prazo de 24 horas, que inclui a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Sendo 
assim, eles possuem o poder de aprovar ou rejeitar a intervenção. Caso não votem no 
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prazo de 24 horas, a mesma ficará impossibilitada de aprovação e consequente prática 
(LEÃO, 2018).  

Neste decreto, o Presidente deve estipular o prazo para solucionar a crise e findar 
a intervenção, especificar a amplitude (áreas abrangidas) e as condições do instrumento. 
Igualmente, deverá nomear alguém para assumir o comando das operações, que se 
submeterá diretamente ao Governo Federal, assim como todos os soldados enviados 
para cumprir a medida. 

De diferente modo, a intervenção militar não foi abrangida pela Constituição 
Federal, ela apenas especifica os órgãos e competências das Forças Armadas e da 
Segurança Pública, isto porque esta modalidade se caracteriza pela tomada de controle 
de outros Órgãos pelas Forças Armadas, que se apropria do poder e rompe com os 
poderes civis, o que pode ser chamado de golpe de Estado. E, acontece quando o uso 
das Forças Armadas, Marinha e Aeronáutica é destinado para controlar e tomar o poder 
do Estado, ou ainda, quando uma nação envia tropas militares para território estrangeiro, 
com a finalidade de contornar conflitos armados ou defender um Estado vulnerável. 

Diante do exposto acerca do estado do Rio de Janeiro, todas as estatísticas e fatos 
apresentados sobre a criminalidade, desde 2015 até 2018 somadas à instabilidade 
política no Estado, culminaram na decretação da intervenção federal.  

Todavia, o estopim para a tomada de decisão do Presidente Michel Temer ocorreu 
no carnaval de 2018: as cenas de arrastões, saques e agressões filmadas pelos cariocas 
e turistas durante as festas alcançaram as mídias internacionais e promoveram um clamor 
social no país, que foi respondido pela decretação da intervenção federal.  

Ressalta-se que, em condições normais o governo federal não pode intervir 
diretamente nos estados da federação, por isso é uma medida extrema, exceto nas 
situações previstas pelo art. 34 da CF/88, que são: manter a integridade nacional; repelir 
invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra, pôr termo a grave 
comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes 
nas unidades da Federação e para reorganizar as finanças da unidade da Federação 
(BRASIL, 1988).  

A intervenção é decretada pelo Presidente da República, por iniciativa própria ou 
por solicitação de um dos cargos de chefia dos outros poderes e é submetida a 
apreciação do Congresso Nacional. Então, o Presidente elabora um decreto, 
especificando sua amplitude, o prazo de duração e como se dará a execução, limitando o 
poder do interventor.  

A intervenção federal tem início com a sua publicação no Diário Oficial da União, 
e tem por consequência a interrupção da autonomia do governo estadual sobre a área de 
segurança pública, as demais áreas continuam regidas pelo governador do estado.  

Para tanto, ocorre a nomeação de um interventor, que comandará as ações do 
exército, que, “in casu”, é o general Walter Braga Netto, todavia, ele não está subordinado 
ao governador do estado, não precisando de autorização para tomar suas decisões, em 
contrapartida, o Governo Federal responde por todas as suas ações. O interventor 
nomeado tem pleno poder para administrar a verba da secretaria de segurança e trocar 
os comandantes da Polícia Civil e Militar que estarão subordinados ao interventor.  

O objetivo da intervenção é resgatar a normalidade institucional, observando os 
princípios constitucionais e os direitos fundamentais do cidadão, bem como, a soberania 
popular e a democracia. Além do que, no caso do Rio de Janeiro, a intervenção foi 
decretada com base no Art. 34 inc. III da Constituição Federal de 1988, por estar 
comprometendo a ordem pública, portanto, deve ter como principal pilar o seu 
reestabelecimento. 

Quanto à responsabilidade civil do Estado pela falta de segurança pública, por este 
direito ser um dever do estado, ele possui responsabilidade quando ocorre sua violação, 
de acordo com a afirmação de Celso Antônio Bandeira Mello: 
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O fundamento da responsabilidade estatal é garantir uma equânime repartição dos 
ônus provenientes de atos ou efeitos lesivos, evitando que alguns suportem 
prejuízos ocorridos por ocasião ou por causa de atividades desempenhadas no 
interesse de todos. De consequente, seu fundamento é o princípio da igualdade, 
noção básica do Estado de Direito (MELLO, 2010).  

 

Existem duas teorias acerca da responsabilidade civil do Estado, a teoria da culpa 
do serviço e a teoria do risco.  

A primeira é a regra geral da legislação pátria, em que se faz necessária à 
existência da culpa para gerar o dever de indenizar, se tratando, portanto, da 
responsabilidade subjetiva. Para que haja a responsabilização do Estado em determinado 
caso fático é preciso que a prestação não tenha funcionado, funcionado mal ou 
tardiamente, por culpa do Estado, seja por negligência, imperícia ou imprudência.  

De outro modo, a Teoria do Risco necessita, para que haja o dever de indenizar, de 
quatro pressupostos: conduta humana (ação ou omissão); nexo causal; dano; e culpa. 
Assim, a vítima deve comprovar apenas o dano sofrido, por isso, se refere a 
responsabilidade objetiva. Dito de outra maneira, todo dano é indenizável, devendo ser 
reparado a quem a ele se liga por um nexo de causalidade. 

A Constituição Federal de 1988 optou por adotar esta teoria, consagrando a 
responsabilidade objetiva do Estado em seu Art. 37, § 6º (BRASIL, 1988). Deste modo, o 
Estado tem o dever de indenizar a vítima que sofrer danos em decorrência da falta de 
segurança pública, apenas comprovando o nexo de causalidade, a não ser que o dano 
tenha ocorrido por culpa exclusiva da vítima, por caso fortuito ou força maior. Somente 
nestes casos a responsabilidade objetiva do Estado pode ser excluída.  

Entretanto, embora a Constituição Federal adote a teoria do risco, os Tribunais 
costumam agir inconstitucionalmente, oferecendo resistência a esta aplicação, optando 
pela Teoria da Culpa, fazendo com que a vítima tenha que comprovar a culpa do Estado, 
a falha na prestação de serviço, ou a falta da mesma.  

A omissão do Estado na prestação de serviço acaba sendo praticamente 
impossível de comprovar, e isto faz com que a responsabilidade do Estado perante a 
segurança pública enfraqueça, não obrigando o mesmo a cumprir com seus deveres e 
deixando a mercê a reparação da violação dos direitos fundamentais da população.  

Por fim, é imprescindível atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado 
pela sua atividade administrativa, concretizando as garantias fundamentais dos cidadãos 
e reparando-os de forma efetiva por terem seus direitos violados. 

O Código de Defesa do Consumidor prevê que, a relação de consumo é um vínculo 
jurídico celebrado entre duas ou mais partes, de acordo com suas normas. Esta relação 
possui elementos subjetivos e objetivos. Entre os elementos subjetivos, vale destacar a 
manifestação de vontade das partes, o produto e o serviço. Pertencente aos elementos 
objetivos tem-se a figura das próprias partes, fornecedor e consumidor.  

Assim como conceitua a autora Maria A. Zanardo Donato, a relação que o direito 
do consumidor estabelece entre o consumidor e o fornecedor, conferindo ao primeiro um 
poder e ao segundo um vínculo correspondente, tendo como objeto um produto ou 
serviço (DONATO, 1993).  

Outrossim, o conceito de consumidor está estipulado no art. 2º do Código de 
Defesa do Consumidor e existem três teorias que o definem: finalista ou subjetiva, 
maximalista ou objetiva e a finalista aprofundada/ temperada/ intermediária ou 
maximalista mitigada. Contudo, as adotadas pelo referido código são somente a subjetiva 
e a finalista aprofundada.  

Neste sentido, a teoria subjetiva impõe dois requisitos para se enquadrar no 
conceito de consumidor, pela qual faz- se necessário que a pessoa seja destinatária final 
fática e econômica do produto ou serviço, para tanto, deve retirar o bem do mercado para 
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consumo próprio ou de sua família, com a finalidade exclusiva de suprir a sua 
necessidade, sem possuir outra atividade fim para a qual destinará o produto ou serviço, 
gerando lucros.  

Já a teoria finalista aprofundada foi gerada pela jurisprudência dos tribunais 
superiores, que é aplicada na hipótese do sujeito ser destinatário final fático, mas não 
econômico, utilizando o produto ou serviço para angariar lucros, e ainda ser vulnerável 
frente ao fornecedor.  

Em contrapartida, o conceito de fornecedor é encontrado no art. 3º do mesmo 
Código, pelo qual, são fornecedores todos os participantes da cadeia de fornecimento que 
praticam atos em sequência, visando um fim econômico, com frequência conhecida pelo 
consumidor e que resulte em um produto ou serviço.  

Ademais, é inegável que o acesso a um serviço público eficaz e adequado consiste 
em direito básico do consumidor, a luz dos preceitos do art. 6º, inciso X da Lei 8.078 de 
1990. Estes serviços devem ser prestados com adequação, de forma a atingir sua 
finalidade, com eficiência, atendendo as necessidades da população e com qualidade, 
isto é, fornecer a segurança que dele se espera. 

Na mesma senda, serviço pode ser qualificado como “qualquer atividade fornecida 
pelo mercado de consumo, mediante remuneração [...]”, conforme o disposto no §2º do 
art. 3º do Código de Defesa do Consumidor. Isto posto, tem por características a atividade 
reiterada em busca de um fim, a obrigação de fazer com envolvimento humano e a 
remuneração, podendo esta ser direta ou indireta.  

Na forma direta, a contraprestação paga pelo consumidor se dá de forma 
consciente, de modo que ele tenha pleno conhecimento da quantia paga e o serviço ou 
produto a ser fornecido. Já a remuneração indireta é aquela paga de forma inconsciente, 
em que o valor fica embutido em outra prestação, dando aparência de ser gratuito. 

Todavia, de acordo com o entendimento doutrinário majoritário, os serviços 
públicos que são pagos mediante tributos não estão inseridos na remuneração indireta, 
ao contrário, são considerados gratuitos, não caracterizando uma relação de consumo 
com o Estado, como nos casos dos serviços “uti universi”, prestados a toda coletividade, 
essenciais ou não, por serem remunerados por meio de tributos, pertencem a uma 
relação tributária e não consumerista (ORTEGA, 2016).  

De qualquer maneira, apenas os serviços extraídos de uma relação contratual 
importam para caracterizar a relação de consumo, como nos casos de serviços públicos 
de fornecimento de água, energia elétrica, gás, telefonia, transporte público, 
financiamento, etc. 

Desta forma, os serviços públicos, desde que remunerados, direta ou indiretamente 
são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, contudo, os serviços públicos 
prestados sem a exigência de uma remuneração por parte do consumidor, na qual os 
tributos não estão incluídos, não se enquadram como relação de consumo, não se 
aplicando o Código de Defesa do Consumidor. 

Sendo assim, o serviço de segurança pública fornecido pelo Estado não está 
acobertado pelas diretrizes de defesa do Consumidor, mas pelas normas do Código Civil, 
sendo imprescindível a demonstração de culpa para configuração de responsabilidade do 
Estado pela falha na prestação de serviços.  

Diante do exposto, superada a comprovação do ato ilícito e nexo causal, o Estado 
possui o dever de indenizar a população carioca que sofreu durante anos com os altos 
índices de criminalidade e violência.  

Outrossim, a intervenção federal, utilizada para reparar os danos causados pela 
falta de segurança pública teve eficácia em reduzir a porcentagem de crimes cometidos 
no Rio de Janeiro. Contudo, este fato, por si só, não repara o que já foi causado, apenas 
evita que outras violações venham a ocorrer.  
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Ademais, a intervenção teve sua cerimônia de encerramento no dia 27 de 
dezembro de 2018, ocasião em que, o interventor nomeado, Braga Netto, afirmou ter 
atingido todos os objetivos propostos, cumprindo a missão a ele designada. Francisco 
Dornelles, governados em exercício a época, também avaliou como positiva a 
intervenção, garantindo que uma convulsão social fora evitada, disse ele:  

 
A presença das Forças Armadas não só reduziu os índices de criminalidade, mas 
também impediu que ocorrências graves aqui acontecessem. O estado do Rio 
estava à beira de uma convulsão social e só foi evitada pela parceria com o 
governo federal, materializada pela atuação na área de segurança das forças 
armadas (ALVES, 2018).  

 
Ainda, o regime findou com 319 dias de exercício. Durante o período de vigência, o 

combate ao roubo de cargas de caminhões foi prioridade, em comparação com os 
números de março a novembro do ano de 2018, com o mesmo período do ano de 2017, 
houve uma redução de 20% no número de roubos (ALVES, 2018).  

Também, a porcentagem de roubos de rua diminuiu cerca de 6%, de assaltos a 
pedestres 7% e de veículos 8%. Os homicídios, por sua vez, foram reduzidos em 6%. Em 
contrapartida, as mortes por intervenção policial preocupam, já que aumentaram em 38%. 
Assim, vejamos o gráfico demonstrativo disponibilizado pela página G1: 

 

 
Gráfico 1: Impactos da intervenção federal na criminalidade no estado do Rio de Janeiro 

Fonte: Pesquisa realizada pelo site G1, segundo Raoni Alves. 
 

Sendo assim, a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro resultou na 
diminuição da criminalidade, contudo, o método aplicado para angariar tais resultados 
demonstra que, a força policial fora utilizada sem restrições e limites, matando cerca de 
326 pessoas a mais em operações policias do que no ano de 2017 (ALVES, 2018).  

Portanto, por ser a primeira vez em que a intervenção federal é aplicada, os 
resultados ocorreram conforme esperado, contudo, o debate se esta seria a solução 
apropriada para reduzir a violência e a criminalidade em situações extremas só tende a 
aumentar, devido aos índices apresentados. 

 
3 MATERIAIS E MÉTODOS 
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A presente pesquisa está sendo desenvolvida por meio de pesquisas doutrinárias 
sobre o tema, bases jurisprudenciais, legislação nacional e internacional pertinentes, 
revistas das áreas do direito, medicina e psicologia, documentos eletrônicos e demais 
pesquisas no âmbito teórico, por meio do método teórico-bibliográfico e por meio de 
fichamentos de leitura das bibliografias encontradas. O método científico de abordagem 
foi o hipotético-dedutivo. 
 
4 CONCLUSÃO 

 
Com o presente trabalho foi possível identificar a real necessidade do estudo da 

intervenção federal como medida para solucionar os altos índices de criminalidade e 
violência em determinados estados do país.  

Além disso, observa-se o fracasso das políticas públicas utilizadas 
repressivamente, de maneira a serem aplicadas após a ocorrência do fato ensejador da 
violação aos direitos fundamentais. Para tanto, para que cumpram sua finalidade em 
promover as garantias individuais e coletivas, devem ser aplicadas voltando para a 
prevenção do crime.  

Ademais, a responsabilidade do Estado pela falta de segurança pública não se 
enquadra nos moldes da relação de consumo, por possuir uma contraprestação 
considerada gratuita, na forma de tributação. Deste modo, faz-se necessário a utilização 
das teorias do risco e da culpa para concluir se o governo federal possui responsabilidade 
subjetiva ou objetiva perante seus cidadãos.  

Neste sentido, embora a Constituição Federal adote a teoria do risco, os Tribunais 
têm agido inconstitucionalmente, optando pela aplicação da teoria da culpa, em que a 
vítima tenha que comprovar a falha na prestação de serviços do Estado e demonstrar a 
violação aos seus direitos fundamentais.  

A Intervenção Federal, utilizada com o intuito de restaurar a ordem social no estado 
do Rio de Janeiro, se encerrou no dia 27 de dezembro de 2018, com a sua finalidade 
cumprida. Contudo, ensejou debates sobre o uso das Forças Armadas, em razão do 
acréscimo na porcentagem de homicídios decorrentes de ações policiais.  

Desta forma, a ordem social no estado fora restaurada, com a consequente 
diminuição dos índices alarmantes de criminalidade. Todavia, vale ressalvar que, esta 
medida só deve ser aplicada em última hipótese para solucionar a crise vivenciada em 
determinado perímetro, respeitando as ordens constitucionais para sua prática.   
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