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RESUMO: A violência é um mal que assola cada vez mais a paz social nas 
cidades brasileiras. Os índices de criminalidade crescem demasiadamente e, de 
maneira inversa, o Estado sofre um verdadeiro colapso na área da segurança 
pública em razão de causas diversas, não se mostrando eficiente na concreção 
da cidadania. O estudo da segurança pública no Brasil, especialmente em se 
tratando da pacificação de comunidades carentes, é tema complexo que envolve 
política criminal e social. Dados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 
apontam crescente número de mortes decorrentes de intervenção policial e, ao 
mesmo tempo, morte de agentes de segurança pública em serviço. Essa 
dicotomia se agrava ainda mais no cenário das comunidades carentes onde, em 
meio à peculiar topografia e às construções irregulares, o crime organizado 
camufla a sua rotina com a das pessoas que ali residem e optaram por uma vida 
proba e justa. Diante a situação caótica vivenciada pelo estado do Rio de 
Janeiro, em 2018 foi aprovada intervenção federal, faculdade constitucional 
decretada para, dentre outras hipóteses, pôr termo ao grave comprometimento 
da ordem pública. Cumpre destacar que a intervenção federal, instituto 
constitucional presente na Lei Maior, se destina a ser instrumento de efetivação 
de preceitos constitucionais já traçados naquele diploma legal e, portanto, com 
a devida observância e respeito aos fundamentos do próprio Estado 
Democrático de Direito. Ocorre que, dada a singularidade do problema 
enfrentado pelo estado do Rio de Janeiro, aliado ainda à uma expansão do poder 
punitivo no Brasil, um direito penal emergencial e de exceção tem sido 
propositadamente utilizado, mitigando-se garantias individuais para além das 
hipóteses previstas no texto constitucional. Neste diapasão, tem se tornado 
comum durante intervenções federais a utilização de mandado de busca e 
apreensão "coletivo" (itinerante ou genérico), ou seja, aquele que deixa de seguir 
os requisitos formais presentes no Art. 243 do Código de Processo Penal, 
dispositivo que regulamente esse instrumento, de modo a permitir que a Polícia 
Judiciária e/ou o Exército possam revistar diversas residências sem que haja 
uma indicação específica da finalidade da busca e do endereço a ser cumprida 
a ordem. O presente artigo busca promover uma reflexão crítica acerca da 
(i)legalidade do mandado de busca e apreensão "coletivo" e sua (in)adequação 



aos direitos fundamentais garantidos a todos cidadãos, especialmente quanto 
aos direitos constitucionais da inviolabilidade do domicílio e da dignidade da 
pessoa humana. Outrossim, analisamos se a utilização desse instrumento pelo 
Estado, sob justificativa pautada na segurança pública e na suposta 
necessidade, configura uma violação de direitos humanos. Destarte, 
pretendemos discutir se a segurança pública e a cultura do medo vêm sendo 
utilizados como escusa para uma expansão do poder punitivo, criando 
precedentes que, mais adiante, podem servir de mote à devassa de direitos 
dessa mesma sociedade. Para tanto, foi utilizado o método foi o dedutivo e o 
estudo se deu com o auxílio de doutrinas, artigos científicos, publicações, 
pesquisas, reportagens midiáticas, análise de dados e pesquisas, além do 
exame de legislações e jurisprudências. 
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