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nota DoS autoreS

O presente estudo teve seu início há dez anos atrás quando nós, Sidney 
Guerra e Lilian Balmant Emerique, coordenávamos o Grupo de Pesquisa em 
Direitos Humanos do Programa de Pós Graduação em Direito Stricto Sensu da 
Faculdade de Direito de Campos. 

Naquela oportunidade realizamos várias atividades de pesquisa, publicamos 
muitos livros e artigos, tinhamos participação ativa em congressos nacionais e 
internacionais e um grupo espetacular de alunos que estavam plenamente en-
gajados com nossos projetos e atividades. O ambiente era fecundo, agradável e 
propício para o crescimento de todos.

O Programa, que contava com a coordenação acadêmica de nosso eterno 
mestre – Prof. Dr. Leonardo Greco – se apresentava como um dos grandes na-
quela época. Infelizmente, por motivos que não nos compete aqui, o mesmo 
foi extinto deixando um grande vazio no norte fluminenese. Todavia, a grande 
marca daquele grupo alvissareiro foi deixada para as futuras gerações.

Neste sentido,  o trabalho permanece atual e cada vez mais premente a sua 
discussão. A pesquisa foi financiada pela CAPES PROCAD, projeto “Direitos 
Humanos e violência: governo e governança”, executados pela FDC em conjunto 
com a UNISINOS e PUC-Rio e todas as etapas foram concluídas e apresentadas 
para a agência de fomento, inclusive com o envio do Relatório Final que alicerça 
parte deste estudo. 

A temática ainda de contemporânea preocupação segue sendo objeto de 
nossas investigações muito mais nos seus desbobramentos e debate transversal. É 
bem verdade que ficamos um pouco pensativos se a publicação seria satisfatória, 
nos dias de hoje e se deveria chegar ao mercado editorial brasileiro. Todavia, 
além de nossa própria percepção, chegamos a conversar com alguns especialistas 
da matéria que confirmaram o nosso sentimento, qual seja, que a mesma ainda 
está bastante presente e cada vez mais urgente em termos de estudos e respostas. 

De certo modo isso nos confortou, mas o sentimento de impotência e 
incredudilade que temos vivenciado em nosso país e, em especial, no Rio de 
Janeiro acerca deste tema, é que chegamos a conclusão de que além das medidas 
não terem sido efetivadas (muitas delas que também propusemos, como por 
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exemplo no edital da FAPERJ “Temas prioritários do Rio de Janeiro” daquele 
período, sobre participação popular na segurança pública) a violência, a sensação 
de inseguraça e a violação sistemática dos direitos humanos, infelizmente ainda 
são uma realidade distantes de serem resolvidas.

Assim sendo, procuramos manter a estrutura e formato original daquele tra-
balho, sendo certo que algumas partes e dados foram suprimidos, mas também 
inserimos alguns outros atualizados e revisados, que comprovam a nossa atual per-
cepão, bem como serviu para dar fôlego renovado ao debate inaugurado naquela 
altura e que atualmente norteiam atividades de pesquisa que realizamos em con-
junto na Faculdade Nacional de Direito - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Mais uma vez agradecemos as pessoas que estão discriminadas na apresen-
tação deste trabalho, muitos deles hoje são professores como nós, bem como a 
possibilidade de exteriorizarmos nossa alegria de continuarmos juntos na emprei-
tada em valorização da dignidade da pessoa humana, seja no campo do Direito 
Internacional (Sidney Guerra), como no campo do Direito Constitucional (Lilian 
Balmant Emerique), agora no Largo do Caco, na cidade do Rio de Janeiro, com 
um grupo de alunos de graduação e pós-graduação que nos motivam a continuar 
a trabalhar com este tema. Não temos dúvidas que ainda temos muito o que fazer. 

Rio de Janeiro, FND/UFRJ, 11 de maio de 2017.

SIDNEY GUERRA 
LILIAN BALMANT EMERIQUE
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PreFácio

A construção do conhecimento acadêmico se faz através da conjugação da 
pesquisa, da prática e da extensão. Tais atividades demandam do pesquisar do 
direito dedicação e continuidade no processo científico de compreensão da rea-
lidade que se propõe analisar. 

O arcabouço teórico da pesquisa permite ao estudante encontrar as bases do 
conhecimento constituído e se proponha a questioná-las, investiga-las e, sempre 
que possível aprimorá-las. A prática da pesquisa aproxima o pesquisador da reali-
dade na qual está inserido e possibilita a conexão entre o que se debate no campo 
das ideias com as dificuldades encontradas na sociedade. Por fim, a extensão faz 
com que o resultado do estudo extrapole os limites acadêmicos, permitindo que 
a sociedade se aproveite do processo de criação acadêmica. 

Enquanto pesquisadora e estudiosa do direito, foi com enorme satisfação 
que recebi o convite para prefaciar a obra “Violência, Segurança Pública e Di-
reitos Humanos” desenvolvida pelos brilhantes autores Sidney Guerra e Lilian 
Balmant Emerique. O tema escolhido é de indubitável relevância face ao cenário 
nacional vivenciado ao ano de sua publicação e enobrece ao leitor com seu cará-
ter provocativo e de profunda reflexão. 

Inicialmente a obra diferencia-se das constantes publicações acadêmicas 
pelo seu processo de criação. Trata-se de pesquisa jurídica desenvolvida no cam-
po acadêmico, construída de forma madura e aprofundada, o que resulta em um 
texto de vasta riqueza de conteúdo e de grande diálogo com a sociedade. 

A estruturação adotada pelos autores conduz os leitores da obra a com-
preenderem o contexto histórico, social e econômico em que a pesquisa emerge 
e a maneira pela qual ela pode contribuir na construção de uma sociedade mais 
igualitária e inclusiva. 

O brilhantismo desta obra fica evidente ao passo em que o desafio enfrenta-
do pelos autores vai além da dogmática penalista, passando a ser analisada como 
um dos elementos em que a violência e a segurança pública são vistas à luz dos 
Direitos Humanos. 

A profundidade jurídica e a capacidade didática dos autores fazem de um 
tema de extrema complexidade, tornar-se acessível ao estudante de graduação de 
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direito, bem como serve de substrato para a pós-graduação do direito. Ao mesmo 
tempo familiariza aqueles desconhecedores do assunto, apresenta questões de alta 
complexidade e soluções construídas a partir de muita reflexão. 

O primeiro capítulo do livro realiza o recorte histórico em que a proble-
mática da pesquisa se apresenta, remontando a concepção do Estado, para ana-
lisar pormenorizadamente a construção do sistema penal brasileiro moderno e 
demonstrar de que maneira o modelo e o discurso jurídico-penal adotados são 
ilegítimos na defesa social e na busca pela igualdade. 

A pesquisa desenvolvida pelos autores oferece ao leitor a percepção do cená-
rio penal especificamente quanto à realidade brasileira, viabiliza, por conseguinte 
a desconstrução de dogmas e preceitos incorporados de maneira equivocada de 
legislações alienígenas.

A verticalização da pesquisa no primeiro capítulo leva à reconstrução de prin-
cípios amplamente aceitos na dogmática penal, como o da culpabilidade, do bem 
e do mal, da prevenção, do interesse social e do delito natural, face a demonstração 
da ilegitimidade que se pauta na legalidade transgressora da igualdade. Por fim, os 
autores problematizam e questionam a eficácia da ideologia penal da defesa social 
do discurso jurídico-penal brasileiro até década de 80 do século XX no Brasil.

Insta ressaltar a chamada de atenção feita pelos autores no que tange aos 
fatores externos que incidem de maneira decisiva na realidade jurídica. De um 
lado, a escassez de pesquisas vinculadas ao tema de maneira aprofundada revela 
o desinteresse social com o tema, de outro, faz-se necessária a compreensão dos 
fatores externos, como o urbanismo, pode alterar significativamente as relações 
entre cidadãos e segurança pública. Ou seja, a construção da pesquisa não se res-
tringe ao direito já formulado, mas deve conglobar fatores que inicialmente não 
seriam considerados pelo pesquisador jurídico. 

No segundo capítulo da obra, realiza-se um paralelo entre a violência e os 
direitos humanos, com vistas à compreensão sobre como se instaurou a cultura 
do medo na sociedade brasileira. O ponto de partida deste tema é a globalização 
e seus efeitos na percepção dos direitos humanos. A pesquisa evidencia a impor-
tância da visão ampla e não segregada da sociedade e dos direitos humanos. A 
isso denomina de concepção intercultural. 

O preciosismo metodológico adotado na construção da obra fica evidente 
quando da conceituação da violência, tendo em vista que os autores enfrentam 
de maneira objetiva e fundamentada as diversas perspectivas incidentes sobre o 
tema, a fim de se alcançam um conceito capaz de albergar questões jurídicas, 
sociais, políticas, culturais, morais e econômicas. Com isso, demonstram que a 
violência deixa de ser temida por apenas grupos minoritários ou segregados da 
sociedade, podendo atingir um número irrestrito e indeterminado de pessoas.

Neste sentido, fica clara a influência exercida pela mídia e pelos veículos 
de comunicação na criação de uma cultura do medo e de um maniqueísmo que 
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fragmenta a sociedade entre “bons e maus”. Afasta-se, neste modo de visão, a 
segurança pública dos direitos humanos, ao passo que estes são deixados de lado 
e aquela é vista como forma de repressão e punição. 

A dissociação existente entre a conceituação dos direitos humanos e a ina-
cessibilidade de direitos sociais é apresentada como questão central para o pro-
blema da violência e da ineficácia da segurança pública. Como consequência 
nefasta deste problema, verifica-se a criação de poderes paralelos ao Estado expli-
cados e apresentados pelos autores de forma pontual. 

Todos esses fatores são elencados e demonstram como a sociedade tem 
excluído socialmente os segregados espacialmente e os impactos sentidos por 
todos, tanto na incapacidade de fruição de direitos básicos quanto no sentimento 
de insegurança generalizado.

O terceiro capítulo da obra propõe-se ao estudo da realidade social do 
Brasil no contexto da pós-modernidade, partindo da perspectiva da análise 
sociológica dos sistemas jurídicos, apresentando os paradoxos mais evidentes 
da estrutura social hoje vivenciada, quais sejam: o paradoxo entre o universal 
e o particular; entre a desregulamentação e a regulamentação; das vantagens e 
desvantagens da regulação social aplicada às relações jurídicas; da igualdade 
entre sujeitos de direito em uma sociedade diferenciada; da marginalização e 
do retorno do juiz; do reaparecimento do “local” diante do binômio Estado/
Sociedade Civil. 

A realidade que se apresenta é que o Direito não possui legitimidade para 
reger a sociedade pós-moderna do século XXI. A experiência vivida pelo Brasil 
no final do século XX com a promulgação da Constituição Federal de 1988 foi 
a de instabilidade econômica, desigualdade social, de ascensão cultural de um 
padrão econômico tido como correto, em que a segurança pública foi associada 
à militarização e à violência arbitrária, ainda que diametralmente opostos aos 
objetivos constitucionais. 

A ciência pós-moderna é colocada em cheque ao passo que o controle so-
cial estático se demonstra em desacordo com a realidade, evidenciado pelo tra-
tamento do crime, da violência e da sensação de insegurança. Torna-se desafio 
primordial para o direito a compreensão do sistema social e de que maneira o 
ordenamento deve se adequar a este. 

O reconhecimento do pluralismo social, cultural e de projetos de vida faz-
-se necessário, bem como uma nova forma de compreensão sobre o cidadão, 
enquanto individuo capaz de realizar autorreflexão e crítica, afetas à cidadania. 
No paralelo traçado entre Direito e Política devem prevalecer a democracia e a 
segurança em forma de paradigma da Segurança Pública. 

A interdisciplinaridade adotada pelos autores na análise de dados relativos 
à violência e à insegurança apontam para as determinantes alterações decorrentes 
da globalização de mercado, principalmente no que tange ao comércio ilícito 
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de atividades que ocorrem nos bastidores da realidade social. Vivencia-se uma 
sociedade de risco em que o medo passa a ser o condão decisório das pessoas.

A postura realística adotada pelos autores demonstra que segurança signifi-
ca limitação de liberdade, sendo primordial a busca do equilíbrio entre estes dois 
direitos fundamentais. 

O estudo específico quanto ao experimentado no Brasil revela que o tema 
da segurança pública se intensificou na medida em que a violência alcançou ex-
tratos sociais mais privilegiados, que, inicialmente, não sentiam seus impactos. A 
segurança resta ameaçada pelo extremo valor da liberdade, em que os “consumi-
dores falhos” são aqueles amoldados como subversivos, deixando clara a relação 
existente entre determinados crimes com a circulação de riquezas.

O quarto capítulo volta-se à compreensão da interdependência entre os 
conceitos de paz, democracia e direitos humanos. Para tanto, o primeiro ponto 
destacado pelos autores se refere à necessária reordenação de políticas públicas, 
contando com a presença da sociedade na edificação da paz. Trata-se da supera-
ção do individualismo comum ao século XXI. 

O governo, para que seja reconhecido como legítimo, deve atender as reais 
necessidades dos cidadãos em igualdade de condições nos setores social, eco-
nômico e político, sob pena de ser injusto e ilegítimo. No entanto, o que se 
experimenta no seio da sociedade é uma situação de extrema desigualdade em 
que o sentimento de pertencimento não é comum a todos, impossibilitando a 
efetivação dos direitos humanos conforme previstos legalmente. Demonstra, em 
verdade, a incompatibilidade entre o mundo do ser e do dever ser. 

Ao enfrentar a problemática da cidadania nos centros urbanos, os autores 
realizam uma reflexão acerca do valor ético jurídico fundamental da solidarie-
dade, sendo urgente a ressignificação de termos amplamente conhecidos, como 
igualdade, respeito e liberdade, para que se possa modificar o plano de desigual-
dade e anticidadania vivido no Brasil e no mundo. 

Uma vez ressignificados esses valores, direciona-se o estudo para a maneira 
de atuação do Estado, que, além de pautar sua conduta nesses postulados, deve 
dar maior ênfase à solidariedade, enquanto elemento integrador dos cidadãos. 
Neste cenário se mostra primordial a atuação ética do Poder Público, enquanto 
ator de mudança social e de redução de desigualdades. 

Paz, democracia e direitos humanos são colocados em primeiro plano e se 
evidencia para que a primeira seja alcançada, conquanto diretamente interligada 
às demais, a responsabilidade solidária entre os cidadãos de uma sociedade é ele-
mento estrutural e necessário para a consecução plena e efetiva de uma sociedade 
inclusiva, atacando a raiz do problema da exclusão. 

No quinto e último capítulo da obra são apresentados dados relativos à 
violência e à segurança no Brasil no século XXI, que demonstram, além de nú-
meros alarmantes, a falta de confiabilidade da população quando a paz social 



XIV

e a possibilidade de reversão deste quadro. A sensação de insegurança causa 
efeitos sociais, por vezes, tão sérios e danosos quanto os da própria violência e 
do crime. Cria-se, assim, outro problema a ser enfrentado pelo Estado, o medo 
da sociedade. 

Ocorre que, na criação deste sentimento de insegurança, muitas pessoas de-
senvolvem um temor maior do que o real potencial de perigo. Como assinalado 
pelos autores, a mídia, que possui essencial papel na transmissão de informações 
para a população, acaba por inflamar o sentimento de insegurança ao pontuar 
continuamente situações extremas de violência que, em verdade, não se configu-
ram como comuns na maior parte da sociedade. Alimenta-se, também, o merca-
do da segurança privada, que cresce no Brasil de maneira sobrejacente. 

Os apontamentos realizados pelo texto neste aspecto são demonstrados 
através de dados e pesquisas formuladas por entidades competentes para tanto. 
Este preciosismo metodológico, traço característico da obra, demonstra a cien-
tificidade deste livro que, mesmo reconhecendo o insubstituível protagonismo 
midiático na construção de uma consciência coletiva, pontua falhas profundas 
nos estilos adotados pelos veículos de comunicação. 

Os autores desenvolvem uma pesquisa epistemológica, contraponto tanto 
ética e moral quanto violência e criminalidade, deixando claro que, ainda que 
estes conceitos sejam indissociáveis por completo, não podem ser, na seara do 
direito penal, interpretados como sinônimos. 

A abertura de mercado e a ofensiva pelo mercado de consumo influen-
ciaram e influenciam diretamente na construção do que é aceito socialmente, 
bem como de quem se torna excluído. Tudo isso se comprova com a análise da 
dicotomia existente entre as consequências de condutas semelhantes a partir do 
local social em que o agente está situado. Questiona-se, então, qual seria a melhor 
forma de atuação do Estado. 

Os reflexos da estrutura econômica uma vez mais são enfatizados, demons-
trando que o comércio ilícito acompanhou e se amoldou aos novos padrões de 
trocas econômicas surgidos no Século XXI, bem como passou a interferir na 
política e no governo enquanto financiadores de campanhas de representantes. 

Os acontecimentos classificados como terroristas ocorridos no início do pre-
sente século resultaram no crescimento da preocupação com a segurança pública 
e de que maneira a prevenção deveria se dar neste cenário de insegurança. Reali-
zando um balanço entre segurança e liberdade, entendendo-se que a segunda deve 
ser restringida para que se alcance a primeira, os autores apresentam alguns pontos 
que devem ser levados em consideração quando se preconiza a segurança pública. 

O primeiro ponto destacado pelos autores diz respeito à desconstrução da 
militarização ideológica da segurança pública. Não se trata de uma visão guerri-
lheira que garanta justiça, mas sim, que tem como fundamento inicial a dignida-
de da pessoa humana. Todos os cidadãos devem ser concebidos e respeitados de 
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maneira equânime, não sendo relevante qual seu local no mercado econômico. 
A polícia passa a exercer outra função: não mais apenas reprime, mas também 
previne e obsta a ocorrência do crime. 

O segundo sinal dados pelos autores se refere à unificação das polícias 
estaduais e o fortalecimento organizacional, o que significa apontar para a 
importância da forma de atuação integrada da polícia e para a necessidade de 
autonomia de atuação por parte desta, conferindo a seus membros melhores 
garantias e maior severidade na exigência de cumprimento de normas. 

Em terceiro lugar, o reconhecimento da ordem econômica e financeira 
como essenciais ao desenvolvimento do Brasil, como responsável pela instru-
mentalização dos meios necessários e adequados para a efetivação dos direitos 
humanos. Nesta perspectiva, destacam-se os crimes de ordem tributária e de cor-
rupção, em que a pena imposta pela lei não corresponde à gravidade da conduta 
praticada contra a sociedade, o que em nada se confunde com teorias de maxi-
mização do direito penal. 

E, por fim, repensar do papel da mídia, que, conforme anteriormente as-
sinalado, exerce papel de extrema importância. No entanto, ainda carece de um 
filtro racional e analítico do problema da violência e do crime, compreendendo 
o modelo econômico na qual está inserida. 

A conclusão desta obra, como é de se esperar, corresponde à qualidade de 
estudo apresentada desde sua concepção enquanto trabalho de pesquisa acadêmica, 
respondendo à problemática realizada na parte introdutória. Os autores deixam 
claro que o debate acerca da violência, da segurança pública e dos direitos humanos 
ainda tem um longo caminho a percorrer, fazendo com que o leitor se questione 
sobre pontos levantados por poucos pesquisadores, ante sua complexidade. 

Após este breve levantamento acerca do livro, desejo aos leitores uma ótima 
leitura e que levem os pontos aqui debatidos para as salas de aula, petições, susten-
tações orais e que disseminem o ato da reflexão crítica, tão bem exercida no livro.

Boa leitura a todos.

VIVIANE COÊLHO DE SÉLLOS-KNOERR
Professora e Coordenadora do Programa de Mestrado em Direito Em-
presarial e Cidadania do UNICURITIBA. Doutora em Direito do Es-
tado pela PUC/SP, Mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC/
SP, Especialista em Direito Processual Civil pela PUCCAMP. Advoga-
da. Líder do Grupo de Pesquisa “Direito Empresarial e Cidadania no 
Século XXI”, registrado no CNPq.
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aPreSentação

A investigação científica é um aspecto imprescindível na formação acadê-
mica proporcionada pelos cursos de Direito. A união entre pesquisa e a prática 
pedagógica consiste numa ferramenta indispensável para uma produção do saber 
cujo destinatário final seja a própria sociedade. 

Um dos grandes benefícios para o ensino advindos da investigação científi-
ca decorre da indissociabilidade existente entre pesquisa, ensino e extensão. Esta 
realidade tem sido contemplada em algumas instituições de ensino com sucesso.

A temática de estudo priorizada na área de direitos humanos funda-se na 
compreensão de que através dos referidos direitos o indivíduo alcança meios 
para desenvolver-se como pessoa para realizar seus objetivos pessoais, sociais, 
políticos e econômicos, assegurados contra a arbitrariedade do Estado e dos par-
ticulares, ensejando uma busca autêntica pela construção da cidadania.

Deste modo, com o intuito de fornecer subsídios básicos para que o indi-
víduo possa desfrutar de certa dose de compreensão da problemática em torno 
da violência e direitos, é que foi elaborada a presente obra em torno da pesquisa 
sobre direitos humanos e violência, que contou no início com a participação de 
Alessandra Florido, Danielle Cozer, Érica de Souza Pessanha Peixoto, Genailda 
Santana do Espírito Santo, Giuliano Tatagiba, Jorge Batista de Assis, Luzinara 
Scarpe Morgan, Raimundo Reis Brandão e Suelen Agum dos Reis. Para a orga-
nização do material desta publicação foram de inestimável ajuda de Alessandra 
Florido e Giuliano Tatagiba, a quem estendemos nossos agradecimentos espe-
ciais, sem esquecer do trabalho de revisão e atualização que contou com o apoio 
precioso de Glauber de Brittes Pereira, mestrando do PPGD UFRJ, a quem so-
mos gratos pela contribuição.

Rio de Janeiro, maio de 2017.
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