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RESUMO 
 
As Forças Armadas, constituída pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições 
nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a 
autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos 
poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. A atuação das Forças 
Armadas, na garantia da lei da ordem, por iniciativa de qualquer dos poderes constitucionais, ocorrerá 
de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados os 
instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio. O país tem enfrentado diversas situações de desordem e conflitos que suscitaram a 
necessidade de atuação das Forças Armadas na segurança pública, tendo em vista a insuficiência 
dos Órgãos a ela destinados. De 2011 para cá foram promulgados inúmeros decretos presidenciais, 
somente na cidade do Rio de Janeiro, autorizando o Exército Brasileiro a atuar em operações de GLO 
com o intuito de reestabelecer a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio 
público. Em de 16 de fevereiro de 2018, o decreto nº 9.288 autorizou a Intervenção Federal no Estado 
do Rio de Janeiro, com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública, até a 
data de 31 de dezembro de 2018. O presente trabalho objetivou demonstrar como ocorreu o 
planejamento dessa atividade nunca antes vivenciada, tendo em vista a Constituição Federal não 
detalhar seu funcionamento, bem como analisar o papel do Assessor Jurídico na Intervenção Federal, 
de extrema importância para o regular cumprimento da missão 
 
Palavras-chave: Segurança Pública. Garantia da Lei e da Ordem. Intervenção Federal. Assessor 
Jurídico. 

 
ABSTRACT 
 

The Armed Forces, consisting of the Navy, the Army and the Aeronautics, are permanent and regular 
national institutions, organized on the basis of hierarchy and discipline, under the supreme authority of 
the President of the Republic, and are intended for the defense of the Homeland, the guarantee 
constitutional powers and, on the initiative of any of them, of the law and order. The action of the 
Armed Forces, in guaranteeing the law of order, at the initiative of any of the constitutional powers, 
shall take place according to the guidelines laid down in an act of the President of the Republic, after 
exhausting the instruments for the preservation of public order and the safety of persons and equity. 
The country has faced various situations of disorder and conflicts that have provoked the need for the 
Armed Forces to act in public security, due to the insufficiency of the Organs assigned to it. Since 
2011, numerous presidential decrees have been promulgated, only in the city of Rio de Janeiro, 
authorizing the Brazilian Army to operate in GLO operations with the purpose of reestablishing public 
order and the safety of people and the public patrimony. On February 16, 2018, Decree No. 9,288 
authorized the Federal Intervention in the State of Rio de Janeiro, with the objective of ending the 
serious impairment of public order until December 31, 2018. The present work aimed at to 
demonstrate how the planning of this activity has never before been experienced, considering that the 
Federal Constitution does not detail its functioning, as well as to analyze the role of the Legal Adviser 
in the Federal Intervention, of extreme importance for the regular fulfillment of the mission 
 
Keywords: Public Security. Guarantee of Law and Order. Federal Intervention. Legal Adviser. 
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O PAPEL DO ASSESSOR DE APOIO PARA ASSUNTOS JURÍDICOS 
NA INTERVENÇÃO FEDERAL DECRETADA NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO EM 2018 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Preconiza o artigo 142 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 

1988, que as Forças Armadas, constituída pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com 

base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 

República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais 

e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 

A Lei Complementar Nº 97, de 09 de junho de 1999, alterada pela Lei 

Complementar n° 117/2004 e Lei Complementar n° 136/2010, que dispõe sobre as 

normas gerais para organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, 

estabelece em seu artigo 15, § 2°, que a atuação das Forças Armadas, na garantia 

da lei da ordem, por iniciativa de qualquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de 

acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após 

esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no artigo 144 da 

Constituição Federal. 

Estabelece a Carta Magna que a Segurança Pública é exercida para a 

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

meio das Polícias e Corpo de Bombeiros: 

 

“Art. 144. A segurança pública, dever do estado, direito e responsabilidade 

de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

 I – polícia federal;  

II – polícia rodoviária federal;  

III – polícia ferroviária federal;  

IV – polícias civis;  

V – polícias militares e corpo de bombeiros militares. ” 
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Dessa forma, verifica-se a previsão de atuação das Forças Armadas em 

substituição ao Órgãos de Segurança Pública (Polícias federal, inclusive rodoviária e 

ferroviária, civil e militar) quando ameaçada a ordem pública. 

É sabido que a cidade do Rio de Janeiro vem enfrentando, nos últimos anos, 

uma situação caótica em relação à Segurança. Diversos conflitos entre traficantes e 

policiais acabaram por denunciar a insuficiência dos Órgãos de Segurança Pública 

no combate ao crime organizado. 

Dessa forma, houve, algumas vezes, pedidos do Governador do Estado do 

Rio de Janeiro para que as Forças Armadas fossem utilizadas no intuito de manter a 

ordem pública e preservar a incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Como exemplo, tem-se a Operação Arcanjo, ocorrida nas comunidades do 

Complexo do Alemão e da Penha, autorizada por meio da Diretriz Ministerial Nº 

15/2010, de inciativa do Presidente da República, após solicitação do Governador ao 

Ministro da Defesa. 

Cabe mencionar que, em 24 de outubro de 2011, foi autorizada pela então 

presidente da República Dilma Rousseff, a expedição da Diretriz Ministerial Nº 

20/2011, que prorrogou o emprego temporário das Forças, até a data de 30 de junho 

de 2012.  

Em situação semelhante, por meio da Diretriz Ministerial Nº 9, de 31 de março 

de 2014, a presidenta da República, atendendo novamente à solicitação do 

Governador do Estado do Rio de Janeiro, autorizou o emprego temporário e 

episódico de meios das Forças Armadas em ações de garantia da lei e da ordem, no 

período compreendido entre a zero hora do dia cinco de abril de 2014 às vinte e 

quatro horas do dia 31 de julho de 2014, para a preservação da ordem pública e 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, em toda a área do Complexo da Maré, 

iniciando-se, assim, a Operação São Francisco. 

Recentemente, em 28 de julho de 2017, por meio da Diretriz Ministerial Nº 

18/2017, o presidente Michel Temer autorizou o emprego das Forças Armadas para 

Garantia da Lei e da Ordem, em apoio ao Plano Nacional de Segurança Pública, no 

Estado do Rio de Janeiro, no período de 28 de julho a 31 de dezembro de 2017. 

Posteriormente, o Decreto de 29 de dezembro de 2017 prorrogou o prazo até a data 

de 31 de dezembro de 2018. 
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Por fim, o Decreto Nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, autorizou a 

Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de pôr termo ao 

grave comprometimento da ordem pública, até a data de 31 de dezembro de 2018. 

A intervenção federal é um mecanismo constitucional de defesa, utilizada 

para assegurar a observância e a conservação de uma ordem constitucional. Não se 

confunde a intervenção federal com o emprego das Forças Armadas no território 

nacional para os objetivos do artigo 142 da Constituição Federal. Nesta, há a 

atribuição típica à força federal sobre fatos perturbadores da lei e da ordem. 

Naquela, há a assunção do controle político-administrativo do Estado ou do Distrito 

Federal pela União. 

Difere, também, a intervenção federal das situações de estado de defesa e 

estado de sítio, onde ocorrem restrições de direitos para preservação ou 

restabelecimento da ordem pública ou da paz social; e suspensão de garantias 

constitucionais diante de comoção grave de repercussão nacional ou declaração de 

estado de guerra, respectivamente. 

O objetivo do presente trabalho foi demonstrar o instituto da intervenção 

federal, identificando o amparo legal e suas características, bem como analisar a 

atuação das Forças Armadas, mais especificamente do Assessor de Apoio para 

Assuntos Jurídicos. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Intervenção Federal 

Ensina Marcelo Novelino, em sua obra “Manual de Direito Constitucional”, que 

a intervenção pode ser definida como uma medida política, de caráter excepcional, 

onde ocorre o afastamento temporário da autonomia política de um ente federativo, 

diante das hipóteses previstas na Constituição (NOVELINO, 2013). 

A nossa Lei Maior garante aos entes federativos o princípio da autonomia, 

entretanto, diante dos casos taxativamente previstos no artigo 34, é possível a 

decretação da intervenção federal. 

Oportuno frisar que a decretação da intervenção federal não é sinônimo de 

supremacia da União em relação aos estados-membros, posto que a mesma não 

defende um interesse próprio, mas atua com a finalidade de reestabelecer o sistema 

federativo. 
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Conforme o artigo 34 da Constituição da República Federativa do Brasil, os 

casos possíveis de intervenção nos Estados ou no Distrito Federal são: manter a 

integridade nacional; repelir invasão estrangeira ou de uma entidade da federação 

em outra; pôr termo a grave comprometimento da ordem pública; garantir o livre 

exercício de qualquer dos poderes; reorganizar as finanças dos entes da federação; 

prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial; e assegurar a 

observância de princípios constitucionais. 

É por meio de decreto presidencial que se efetiva o instituto da intervenção 

federal e nele deve constar o prazo e as condições de execução, bem como a 

nomeação do interventor, caso haja a necessidade. 

Conforme previsão contida na Constituição Federal, o decreto de intervenção 

será submetido pelo Presidente da República à apreciação do Congresso Nacional 

ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.  

Não há unanimidade na doutrina quanto à possibilidade de controle político 

quando a intervenção for requisitada pelo Poder Judiciário (Supremo Tribunal 

Federal, Superior Tribunal de Justiça ou Tribunal Superior Eleitoral), pois alguns 

autores entendem que, nesse caso, já houve a manifestação de vontade dos dois 

poderes, não havendo a necessidade, portanto, de submeter o decreto ao 

Congresso Nacional. 

Em atenção ao que estabelece nossa Lei Maior, uma vez cessados os 

motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a eles voltarão, 

salvo impedimento legal. 

 

2.2 ESTADO DE DEFESA 

Estabelece a Lei Maior em seu artigo 136 que o estado de defesa é aplicado 

em locais restritos e determinados, diante da necessidade de preservar ou 

restabelecer a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente 

instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grande proporção. 

É estabelecido mediante decreto do Presidente da República, ouvidos o 

Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional e deve delimitar a área 

abrangida, o tempo de duração, bem como as medidas coercitivas a serem 

aplicadas. 
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Destaca-se que o tempo de duração não poderá ultrapassar 30 dias, 

admitindo-se a prorrogação uma vez por igual período, se persistirem as razões que 

justificaram a decretação 

O parágrafo 1º do referido dispositivo prevê as medidas que poderão vigorar, 

quais sejam: restrições ao direito de reunião, ainda que exercida no seio das 

associações, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e 

telefônica; e ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de 

calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes. 

Prevê, ainda, a Constituição Federal que na vigência do estado de defesa, a 

prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ultrapassar 10 dias, salvo 

quando autorizada pelo Poder Judiciário e que a prisão por crime contra o Estado, 

determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao 

juiz competente, que a relaxará, se não for legal. 

Em relação ao controle da medida, a Carta Constitucional estabelece que o 

decreto, ou sua prorrogação, deverá ser submetido ao Congresso Nacional, dentro 

de 24 horas, que decidirá por maioria absoluta, no prazo de 10 dias. 

O estado de defesa é objeto de controle político e jurisdicional, de forma que 

um é efetivado pelas Casas do Poder Legislativo, enquanto outro é efetuado pelos 

Órgãos do Poder Judiciário (MORAES, 2018). 

Verifica-se, portanto, que o estado de defesa, de competência do Presidente 

da República, se caracteriza como uma medida de caráter excepcional, com a 

possibilidade de restrição a direitos ou ocupação temporárias de bens ou serviços 

públicos, que somente poderá ocorrer nos casos especificados na Constituição 

Federal, com observância aos requisitos de consultoria ao Conselho da República e 

o Conselho de Defesa Nacional. 

 

2.3 ESTADO DE SÍTIO 

O artigo 137 da Constituição Federal possibilita a decretação do estado de 

sítio nas hipóteses de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de 

fatos que comprovem a ineficácia de medidas tomadas durante o estado de defesa; 

e declaração de estado de guerra ou reposta a agressão armada estrangeira. 

Estas são as causas do estado de sítio, conforme ensina José Afonso da 

Silva, em seu “Curso de Direito Constitucional Positivo”: 
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“Causas do estado de sítio são as situações críticas que indicam a 

necessidade de instauração de correspondente legalidade de exceção 

(extraordinária) para fazer frente à anormalidade manifestada. São as 

condições de fato, sem as quais o estado de sítio constituirá um abuso 

injustificado [...]” (SILVA, 2017, p. 781) 

 

Da mesma forma como ocorre no estado de defesa, há a necessidade de que 

o Presidente da República consulte o Conselho da República e o Conselho de 

Defesa Nacional, entretanto, difere-se quanto à participação do Congresso Nacional, 

uma vez que o Presidente deve solicitar autorização ao Congresso para a 

decretação do estado de sítio. 

Nessa solicitação deverá conter os motivos determinantes do pedido, 

devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. 

Estabelece a Carta Constitucional que o Decreto instaurador indicará o tempo 

de duração, as medidas necessárias à execução e as garantias constitucionais que 

ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o 

executor das medidas, bem como as áreas abrangidas. 

Quando o estado de sítio for decretado em razão de comoção grave de 

repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de 

medidas tomadas durante o estado de defesa, não poderá ultrapassar 30 dias, nem 

ser prorrogado, de cada vez, por prazo superior. 

Já na situação de declaração de estado de guerra ou reposta a agressão 

armada estrangeira, poderá, por motivos óbvios, ser decretado por todo o tempo que 

perdurar a guerra ou a agressão estrangeira. 

O artigo 149 da Constituição Federal elenca as garantias constitucionais que 

poderão ser suspensas na hipótese do estado de sítio em razão de comoção grave 

de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de 

medidas tomadas durante o estado de defesa: obrigação de permanência em 

localidade determinada; detenção em edifício não destinado a acusados ou 

condenados por crimes comuns; restrições à inviolabilidade da correspondência, 

sigilo das comunicações, prestação de informação e liberdade de imprensa, 

radiodifusão e televisão; sustação da liberdade de reunião; busca e apreensão em 

domicílio; intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens. 



12 

 

 

Conclui-se, assim, que da mesma forma que o estado de defesa, o estado de 

sítio refere-se a uma situação excepcional, que tem sua admissibilidade prevista 

taxativamente na nossa Lei Maior. 

 

2.4 FORÇAS ARMADAS 

A Constituição Federal prevê, em seu artigo 142, que as Forças Armadas, 

constituída pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais 

permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a 

autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, 

à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e 

da ordem. 

Preconiza o parágrafo 1º do referido artigo que lei complementar estabelecerá 

as normas gerais para organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. 

Nesse contexto, a Lei Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999, 

regulamentou a atuação das Forças Armadas, prevendo em seu artigo 15, § 2°, que 

a atuação das Forças Armadas, na garantia da lei da ordem, por iniciativa de 

qualquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas 

em ato do Presidente da República, após esgotados os instrumentos destinados à 

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

relacionados no artigo 144 da Constituição Federal. 

No mesmo sentido é o Decreto nº 3.897, de 24 de agosto de 2001, que fixa as 

diretrizes para o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, ao 

prever que a decisão de emprego das Forças Armadas nessa atividade é exclusiva 

do Presidente da República. 

Percebe-se, dessa forma, que além das missões de defender a soberania 

nacional e garantir a independência e harmonia entre os poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, a própria Constituição atribui às Forças Armadas a garantia 

da lei e da ordem. 

 

2.5 SEGURANÇA PÚBLICA 

A segurança pública está prevista no artigo 144 da Constituição Federal, 

constitui-se em um dever do Estado para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo exercida por meio dos órgãos de 
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polícia federal, rodoviária federal, ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e 

corpo de bombeiros militares. 

À polícia federal, órgão permanente organizado e mantido pela União, 

incumbe apurar as infrações penais contra a ordem política e social ou cometidas 

em detrimento de bens, serviços e interesses da União, bem como as infrações que 

tenham repercussão interestadual ou internacional. 

Cabe, ainda, à polícia federal, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, bem como os crimes de contrabando e descaminho, 

definidos respectivamente, como a importação ou exportação de mercadorias 

proibidas e o não pagamento de imposto devido pela entrada, saída ou consumo de 

mercadoria. 

Por fim, compete à polícia federal exercer as funções de polícia marítima, 

aeroportuária e de fronteiras; e exercer com exclusividade as funções de polícia 

judiciária da União. 

Enquanto às polícias civis, incumbem, ressalvada a competência da União, as 

funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, 

as polícias militares e o corpo de bombeiros militares, exercem função de polícia 

ostensiva. 

Oportuno mencionar que a polícia ostensiva é aquela destinada à 

preservação da ordem pública, que age de forma preventiva, a fim de coibir a prática 

de infração penal, enquanto que a polícia judiciária atua repressivamente, após a 

ocorrência da ação criminosa, com poderes para investigar e apurar a materialidade 

e autoria do fato delituoso, a fim de subsidiar uma futura ação penal. 

Importa ressaltar que as polícias militares e o corpo de bombeiros militares 

são forças auxiliares e reserva do Exército e subordinam-se, juntamente com as 

polícias civis, aos Governadores de Estado e Distrito Federal. 

 

2.6 OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

A Carta Magna de 1988 prevê, em seu artigo 142, que as Forças Armadas, 

organizadas com base na hierarquia e disciplina, destinam-se à defesa da Pátria, à 

garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, à garantia 

da lei e da ordem.  
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Reforçando, portanto, que a atuação do Exército, da Marinha e da 

Aeronáutica na atividade de garantia da lei e da ordem, decorre de uma previsão 

contida na própria Constituição Federal. 

Conforme já demonstrado, a Lei Complementar n° 97/99, que dispõe sobre as 

normas gerais sobre a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, 

preconiza em seu artigo 15°, § 2°, que a atuação na Garantia da Lei e da Ordem, 

ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas pelo Presidente da República, uma 

vez esgotados os órgãos das polícias federais, rodoviária e ferroviária; polícias civis; 

polícias militares e corpo de bombeiros militares, aos quais incumbe a segurança 

pública. 

Consideram-se esgotados os órgãos de segurança pública, quando forem 

formalmente reconhecidos, pelo Presidente da República ou pelo Governador, como 

indisponíveis, inexistentes ou insuficientes para o cumprimento da missão 

constitucional. 

O Decreto nº 3.897/01 que fixa as diretrizes para o emprego das Forças 

Armadas na garantia da lei e da ordem, estabelece em seu artigo 5º, que o referido 

emprego deverá ser episódico, em área previamente estabelecida e possuir a menor 

duração possível. 

Há, no entanto, quem interprete o artigo 142 da Constituição Federal dando o 

entendimento de que a expressão “garantia da lei e da ordem” se referiria, na 

verdade, à atuação das Forças Armadas nas hipóteses de intervenção federal, 

estado de defesa e estado de sítio (ALVES, 2018). 

Conforme já demonstrado em linhas pretéritas, os institutos de intervenção 

federal, estado de defesa e estado de sítio não devem se confundir com a garantia 

da lei e da ordem, posto que nesta há uma atribuição de ação típica às Forças 

Armadas. 

O Decreto nº 3.897/01, prevê, inclusive, que para o emprego das Forças 

Armadas nas situações de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, o 

Presidente da República deverá editar diretrizes específicas. 

Frise-se que na intervenção federal há a assunção do controle político-

administrativo, não vislumbrado na garantia da lei e da ordem. Importa ressaltar, 

também, que a garantia da lei e da ordem ocorre numa situação de normalidade 

institucional, em consequência de uma ineficiência dos órgãos de segurança pública 

no que tange à preservação da ordem e da incolumidade das pessoas e do 
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patrimônio. Diferentemente do estado de defesa e estado de sítio, nos quais se 

verifica a suspensão de direitos e restrição de garantias, respectivamente. 

 

2.7 DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR 

O Decreto nº 3.897/01 prevê, em seu artigo 3º, que na situação de emprego 

das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem, com o objetivo de preservar a 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, incumbirá às Forças 

Armadas, sempre que necessário, desenvolver ações de polícia ostensiva, de 

natureza preventiva ou repressiva. 

Conforme discutido anteriormente, a polícia ostensiva é aquela que age 

preventivamente, com a finalidade de coibir a prática de atividades criminosas, 

enquanto que a polícia judiciária atua repressivamente, após a ocorrência do delito, 

visando à apuração de sua materialidade e autoria. 

Verifica-se, portanto, que diante de uma operação de garantia da lei e da 

ordem, além da competência para apurar os crimes militares (polícia judiciária), as 

Forças Armadas poderão atuar de forma preventiva, a fim de evitar a prática de 

crimes (polícia ostensiva). 

Nesse contexto, mostra-se relevante a instalação da Delegacia de Polícia 

Judiciária Militar (DPJM), constituída por assessores jurídicos, no intuito de facilitar 

os trabalhos atinentes a uma operação de garantia da lei e da ordem. 

A ideia é que os militares integrantes da DPJM, por possuírem graduação em 

Direito, seriam os mais indicados para prestar o assessoramento jurídico, bem como 

realizar os procedimentos legais, diante de cada caso específico, sempre em 

atenção ao que preconiza o ordenamento pátrio. 

Entende-se, que o conhecimento de um profissional militar da área do Direito 

deve ser aproveitado nesses casos, portanto, atribui-se a este profissional a missão 

de realizar a triagem inicial das ocorrências da DPJM, analisando-se a competência 

para apuração do fato, classificando-o como infração militar ou comum, para, a partir 

de então adotar as medidas necessárias. 

Além da questão da eficiência do trabalhado realizado, uma vez que presidido 

por militares com formação jurídica, ressalte-se, também, que a constituição da 

DPJM permite que os militares integrantes da tropa, como o comandante de pelotão, 

por exemplo, possam atuar em suas atividades específicas de patrulha, revista, 
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entre outras, permitindo o foco em suas missões em vez de perder um tempo 

demasiado em ocorrências como a lavratura de um auto de prisão em flagrante. 

Verifica-se, assim, que a Delegacia de Polícia Judiciária Militar tem a 

finalidade de facilitar o atendimento às demandas de cunho jurídico, conforme 

descreve o Major CLÁUDIO ALVES em seu “Manual de Direito Aplicado às 

Operações de Garantia da lei e da Ordem”: 

 

“As Delegacias de Polícia Judiciária Militar (DPJM) se constituem em 

instrumentos de grande importância para uma Op GLO. De fato, é 

importante dispor de um responsável exclusivo para a realização das 

investigações criminais militares, em primeiro lugar porque a tropa fica 

livre para prosseguir em suas missões operacionais, em segundo lugar 

porque a investigação ganha em credibilidade e eficiência, eis que realizada 

por militares treinados e com conhecimento para ali agirem. ” (ALVES, 

2018, p. 81). 

 

3. METODOLOGIA 

O presente trabalho caracteriza-se por ser uma pesquisa de natureza 

aplicada e de abordagem quantitativa. A trajetória desenvolvida pela presente 

pesquisa teve seu início na revisão teórica do assunto, por meio da consulta 

bibliográfica a manuais doutrinários, bem como à legislação vigente, inclusive aos 

recentes Decretos Presidenciais.  

Foi feito uma consulta ao sítio eletrônico do Ministério da Defesa, para 

obtenção de informações relativas à utilização recente das Forças Armadas em 

apoio à Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro.  

Foi realizada uma entrevista com os militares do Quadro Complementar de 

Oficiais e do Quadro Técnico Temporário, da área de Direito, que estão servindo no 

Comando Militar do Leste e na 1ª Região Militar e participando da intervenção 

federal. 

Por fim, realizada uma pesquisa para apurar e quantificar as atividades 

desenvolvidas, até o presente momento, pelos militares que estão atuando na 

intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. 

 

4. RESULTADOS  



17 

 

 

De maneira geral, a pesquisa bibliográfica e as consultas ao sítio eletrônico 

do Ministério da Defesa possibilitaram: 

 Apresentar o amparo legal para a decretação da intervenção federal; 

 Identificar as diferenças entre a intervenção federal e os institutos de 

estado de defesa e estado de sítio; e 

 Demonstrar as hipóteses de atuação das Forças Armadas na atividade 

de segurança pública e conhecer o histórico de sua utilização no Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

4.1 Consulta ao sítio eletrônico do Ministério da Defesa 

A consulta ao sítio eletrônico do Ministério da Defesa possibilitou conhecer as 

situações em que as Forças Armadas atuaram na segurança pública, entre 2010 e 

2018, que estão apresentadas no quadro 1. 

 

QUADRO 1 – situações em que as Forças Armadas atuaram na segurança pública, 

no período de 2010 a 2018, no Estado do Rio de Janeiro 

PERÍODO OPERAÇÃO MISSÃO 

NOV 10 – JUL 12 Arcanjo Contribuir com os órgãos de segurança 

pública do Estado do Rio de Janeiro 

SET 12 – SET 12 Pré-Eleições Garantir a ordem pública no Estado do Rio de 

Janeiro 

ABR 14 – JUN 15 São Francisco Contribuir para a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio 

JAN 17- JAN 18 Varredura 

 

Contribuir para a realização de inspeções em 

presídios (em todo o território nacional) 

FEV 17 – FEV 17 Carioca Contribuir para a preservação da ordem 
pública, da incolumidade das Pessoas e do 
patrimônio, na região metropolitana do 
município do Rio de Janeiro-RJ. 

AGO 17 – DEZ 18 Rio de Janeiro Contribuir para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, no Estado do Rio de Janeiro, em 
apoio ao Plano Nacional de Segurança 
Pública, fase Rio de Janeiro. 

       Fonte: elaborado pela autora com dados do Ministério da Defesa (2018) 
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4.2 Consulta aos indicadores das Operações da Intervenção Federal 

A consulta possibilitou conhecer os dados numéricos de todas as atividades 

desenvolvidas nas operações, no contexto da intervenção federal. 

 

QUADRO 2 – indicadores das Operações da Intervenção Federal (Op X à CXXII), 

divulgada em 27 de agosto de 2018. 

INDICADORES QUANTIDADE 

IPM 22 

PRISÃO DE APOP  462 

APREENSÃO DE MENORES 56 

TOTAL DE PRESOS/APREENDIDOS 518 

ÓBITO DE MILITARES EM DECORRÊNCIA DE CONFRONTO 03 

ÓBITOS DE SUSPEITOS CIVIS EM DECORRÊNCIA DE 

CONFRONTOS 

32 

APREENSÃO DE MUNIÇÃO FUZIL – 4.039 

CALIBRE 12 – 18 

PISTOLA – 1.738 

APREENSÃO MACONHA PRENSADA (KG) 1350,45 

APREENSÃO MACONHA TABLETE PEQUENO 2.293 

APREENSÃO MACONHA TABLETE GRANDE 380 

COCAÍNA PINOS (UN) 38.069 

COCAÍNA (KG) 507,47 

PEDRA CRAK (UN) 6.475 

CHEIRINHO DA LOLÓ (L) 10,55 

CHEIRINHO DA LOLÓ (FRASCOS) 1.016 

Fonte: elaborado pela autora com dados do Ministério da Defesa (2018) 

 

4.3 Entrevista realizada com os Assessores Jurídicos que estão atuando na 

intervenção federal 

Os dados obtidos possibilitaram entender o funcionamento da Assessoria de 

Apoio para Assuntos Jurídicos ativada para funcionar durante o período da 

intervenção federal, identificando-se as principais atividades, dificuldades, bem como 

oportunidades de melhoria. 
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Após a decretação da intervenção federal, mediante o decreto do Presidente 

da República, de 16 de fevereiro de 2018, que nomeou para o cargo de Interventor o 

General de Exército Walter Souza Braga Netto, até então Comandante Militar do 

Leste, foi ativado o Gabinete de Intervenção Federal, a funcionar nas instalações do 

Palácio Duque de Caxias, no Centro da cidade do Rio de Janeiro. 

Criou-se, assim, a Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos do Gabinete 

de Intervenção Federal, composta por um Tenente Coronel e um Tenente do Quadro 

Complementar de Oficiais, com o objetivo de prestar o assessoramento jurídico 

adequado ao Interventor Federal. 

O Assessor de Apoio para Assuntos Jurídicos tem a missão de orientar o 

Comando, frisando que todas as ações devem ser desencadeadas com a fiel 

observância aos preceitos legais vigentes no País. Ninguém poderá ser acusado, 

preso ou detido, senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas 

por esta prescrita. 

Atua, portanto, o Assessor Jurídico, com o objetivo de resguardar a atuação 

dos militares, preconizando sempre pela obediência ao ordenamento jurídico pátrio, 

em atenção ao princípio da legalidade.  

O próprio Manual de Garantia da Lei e da Ordem (MD33-M-10), anexo a 

Portaria nº 3.461/MD, de 19 de dezembro de 2013, do Ministério da Defesa, prevê 

em seu item “3.4 Assistência Jurídica e Judicial”, que devido ao caráter diversificado 

e abrangente das ações desenvolvidas em Operações de GLO, é importante a 

previsão de uma assessoria jurídica específica para a atividade capaz de assistir os 

comandantes e orientar os procedimentos legais a serem adotados.  

O Assessor Jurídico deve, ainda, manter o contato direto com os integrantes 

da Advocacia Geral da União, posto que esta representa judicialmente e 

extrajudicialmente a União, bem como com os membros do Ministério Público Militar, 

para que possam acompanhar e orientar as atividades de polícia judiciária. 

Importa registar, que além da Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos, 

foi estabelecida uma Delegacia de Polícia Judiciária Militar, com a finalidade de 

auxiliar a tropa nas situações de prisão em flagrante, apreensão de materiais, entre 

outras, nos casos de delitos de natureza militar. 

Inicialmente a referida Delegacia foi constituída por militares integrantes da 

Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos do Comando Militar do Leste, nos 

postos de Tenente e Capitão, do Quadro Complementar de Oficiais e do Quadro 
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Técnico Temporário, nas instalações da 34ª Delegacia de Polícia Civil, situada em 

Bangu, para atuarem em apoio às operações realizadas nas áreas do Centro, Zona 

Sul e Méier. 

Dentre as atividades desenvolvidas, destaca-se a triagem de ocorrências, 

lavratura de prisão em flagrante de Agentes Perturbadores da Ordem Pública 

(APOP) e registro de apreensão de substâncias entorpecentes e munições. 

Importa ressaltar que a prisão em flagrante realizada pelo Assessor Jurídico 

ocorre nos casos em que se configurar crime de natureza militar, ao passo que o 

delito de natureza comum é apurado pela Polícia Civil, cabendo tal triagem ao 

Assessor Jurídico da DPJM. 

Dentre os delitos de natureza militar, verificou-se que ocorre com mais 

frequência os crimes de desacato, desobediência, resistência e tentativa de 

homicídio. 

Em relação às principais dificuldades os militares apontaram o despreparo da 

tropa para lidar com o público civil, resultando, muitas vezes, em prisões 

desnecessárias. 

Foi identificado, também, pelos membros da DPJM, a falta de uma diretriz 

específica que abordasse todos os aspectos relativos ao funcionamento da referida 

Delegacia. 

Oportuno mencionar que os referidos militares já haviam atuado em 

Delegacias de Polícia Judiciária Militar, por conta das operações de garantia da lei e 

da ordem evidenciadas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, anteriores a 

autorização da intervenção federal, o que facilita sobremaneira o cumprimento da 

missão, uma vez que os Assessores já possuem conhecimento do amparo da 

atividade a ser desenvolvida. 

 

5. CONCLUSÃO 

A consulta ao sítio do Ministério da Defesa permitiu perceber que cada vez 

mais as Forças Armadas estão sendo chamadas a atuar na segurança pública, em 

razão da situação de grave crise de violência instalada no Estado do Rio de Janeiro. 

As atribuições das Forças Armadas estão previstas na nossa Lei Maior, que 

preconizam a atuação em garantia da lei da ordem, além da defesa da Pátria e dos 

Poderes Constitucionais.  



21 

 

 

A análise da legislação complementar possibilitou identificar a hipótese de 

atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, em caso de 

insuficiência dos órgãos de segurança pública, na tentativa de contribuir para a 

ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio público. 

Foi verificado que no dia 16 de fevereiro de 2018, com o objetivo de pôr termo 

a grave comprometimento de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, o 

Presidente da República, fazendo uso das atribuições, conforme o artigo 84, inciso X 

da CF, assinou o decreto de intervenção federal. 

Verificou-se, também, que que no momento da expedição do supracitado 

decreto já existia o Decreto que autorizava o emprego das Forças Armadas para a 

garantia da lei e da ordem no Estado do Rio de Janeiro. 

O estudo aprofundado da bibliografia demonstrou o amparo para a 

decretação da intervenção federal, as hipóteses de cabimento e suas 

características.  

Vislumbrou-se que a intervenção federal acontece numa situação de 

normalidade institucional, diferentemente dos institutos do estado de defesa e 

estado de sítio, os quais ocorrem com restrições a direitos e garantias 

constitucionais. 

Dessa forma, surge a importância da figura do Assessor de Apoio para 

Assuntos Jurídicos, com a missão de orientar o Comando quanto as ações a serem 

desencadeadas, sempre em observância aos ditames previstos em lei. 

A entrevista realizada com os Assessores Jurídicos da intervenção federal 

possibilitou entender um pouco acerca do trabalho realizado, que além de prestar 

assessoria no sentido de resguardar a atuação da tropa, cumprem expediente na 

Delegacia de Polícia Judiciária Militar, criada com o objetivo de auxiliar os militares 

nas medidas de competência da Polícia Judiciária, nos delitos de natureza militar.  

Por fim, verificou-se que a maioria dos Assessores Jurídicos que estão 

atuando na intervenção federal já possuíam experiência nesta área, tendo em vista 

já terem participado de operações de garantia da lei da ordem autorizadas 

anteriormente, no Estado do Rio de Janeiro.  

Ocorre que a falta de preparo da tropa, dos militares que atuam na ponta da 

linha, para lidar com o público civil, acaba, por vezes, gerando situações 

desnecessárias. Seria interessante, portanto, que os referidos militares recebessem 



22 

 

 

instruções e treinamentos específicos sobre as peculiaridades da missão, a fim de 

evitar desgaste demasiado. 

Sugere-se, como oportunidade de melhoria, a elaboração de uma Diretriz 

específica a respeito da constituição e do funcionamento da DPJM, detalhando os 

procedimentos a serem realizados, a fim de facilitar os trabalhos de seus 

integrantes.  
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APÊNDICE - ENTREVISTA 
 

O(a) senhor(a) está sendo convidado a participar, como voluntário(a), da entrevista 
sobre “O PAPEL DO ASSESSOR DE APOIO PARA ASSUNTOS JURÍDICOS NA 
INTERVENÇÃO FEDERAL DECRETADA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM 
2018”, conduzida pela Cap QCO Dir MARCELA BRUNO BARCELLOS. 
Essa entrevista fará parte do Trabalho de Conclusão de Curso, do Curso de 
Aperfeiçoamento Militar. 
Os dados obtidos serão confidenciais e não serão divulgados em nível individual, 
visando assegurar o sigilo da sua participação 

 

1- Qual a Organização Militar (OM) que o (a) senhor (a) serve? 

(  ) Comando Militar do Leste 

(  ) 1ª Região Militar 

(  ) 1ª Divisão de Exército 

(  ) Outra 

 

2- Qual o seu posto/graduação? 

(  ) Sargento 

(  ) Subtenente 

(  ) Aspirante a Oficial 

(  ) Tenente 

(  ) Capitão 

(  ) Major 

(  ) Tenente Coronel 

(  ) Coronel 

 

3- Quais as principais atividades desenvolvidas na DPJM da intervenção Federal? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4- Houve algum preparo específico para os militares que estão atuando na 
Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos/DPJM da Intervenção Federal? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
5- Quais as principais dificuldades encontradas para o desempenho das atividades? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6- O Sr (a) já participou de alguma Operação de GLO anteriormente?  

(  ) Sim 

(  ) Não 
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Caso positivo: 
 
- Qual (quais)? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
- Isso facilitou o trabalho a ser desempenhado agora? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
7- O Sr (a) vislumbra alguma oportunidade de melhoria que poderia ser aplicada a 
fim de facilitar os trabalhos desenvolvidos? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 


