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1. INTRODUÇÃO 

 A garantia da lei e da ordem (GLO), dentro do escopo das Operações de 

Cooperação e Coordenação com Agências, é uma atividade recorrente do Exército 

Brasileiro (EB) (COTER, 2017). Essa atribuição das Forças Armadas (FA) sempre foi 

prevista nas oito Constituições Nacionais, ainda que recebesse a nomenclatura de 

Defesa Interna ou semelhantes. 

A missão de garantir a Lei e a Ordem está expressa literalmente no Artigo 142 

da Constituição Federal (CF), o qual se situa no Título V – Da Defesa do Estado e 

das Instituições Democráticas. Isso traz a necessidade e a obrigação de que a Força 

Terrestre esteja sempre pronta e adestrada para agir em qualquer local que seja 

determinado pelo Presidente da República. Além disso, outras legislações 

infraconstitucionais como as Leis Complementares Nr 97,117 e 136, a Lei Ordinária 

Nr 4737 (Código Eleitoral) e o Decreto Nr 3897 dão a legitimidade jurídica para a 

presença das FA na área da segurança pública quando necessário. Cabe ressaltar 

que a legislação penal e cível aplicadas aos casos concretos de GLO são as 

mesmas que regulam as ações policiais dos órgãos de segurança pública. 

Após a promulgação da Carta Magna de 1988, ocorreram várias operações 

em que tropas do Exército substituíram, por vezes integralmente, órgãos de 

segurança pública (OSP) de alguma localidade do Brasil. A primeira grande 

operação, posterior a Constituição Cidadã, foi a segurança provida na Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), em junho de 

1992. Nos anos seguintes, dezenas de operações aconteceram, sendo as de maior 

vulto, as Operações Rio I e Rio II, nos anos de 1994 e 1995, a segurança dos 

grandes eventos, as Operações Arcanjo e São Francisco no Complexo do Alemão e 

da Penha e no Complexo da Maré, respectivamente, e as atuações por ocasião nas 

greves recentes das Polícias Militares dos estados do Espírito Santo e do Rio 

Grande do Norte. (MONTEIRO, 2017). 

Outro aspecto jurídico que será expresso neste trabalho é o Direito 

Internacional dos Conflitos Armados (DICA). Esse ramo do Direito Internacional 

Público surgiu após o mundo presenciar as atrocidades cometidas nas duas 

Grandes Guerras Mundiais. A comunidade internacional convenceu-se de que o 

ordenamento jurídico supraestatal deveria ser voltado tanto para a prevenção de 

conflitos, como também para a regulamentação destes, impondo-lhes regras e 

limites. Esse direito é materializado em diversos tratados e convenções 
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internacionais, tais como: as Conferências de Haia e as Convenções de Genebra, 

celebradas desde o final do século XIX até os dias de hoje (GOMES, 2017). 

O DICA, apesar de ter suas origens em conflitos manejados por Estados, 

também pode ser aplicado em conflitos não internacionais. Estes se tornaram mais 

usuais após o fim da União Soviética, uma vez que diversos atores e fatores 

geopolíticos passaram a inflamar as sociedades e populações de diversas regiões 

do Globo. Assim, a aplicabilidade do DICA em substituição ao ordenamento jurídico 

interno de alguns países, durante atritos que transcendem meros distúrbios, é uma 

realidade. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2011). 

A partir da década de 1980, a ampliação da violência no Brasil, fruto de 

aspectos sociais e políticos diversos, em que se destaca o crescimento desmedido 

do tráfico de drogas, tem desnudado a ineficiência dos OSP na manutenção da paz 

social e da ordem interna do país. Os agentes perturbadores da ordem pública 

(APOP) agrupam-se em organizações criminosas altamente sistematizadas, bem 

armadas e com grande capacidade logística, que conseguem degradar, inclusive, o 

sistema penitenciário brasileiro, como demonstrou a crise ocorrida no 

Norte/Nordeste do país em 2017. (CAPITAL, 2017). 

  A cidade do Rio de Janeiro não fica à margem deste contexto nacional. 

Nenhuma outra cidade sofreu tantas ações das FA, em especial do Exército, por 

conta da insuficiência dos órgãos de segurança pública. A violência causada por 

organizações criminosas e quadrilhas gerou, nos últimos anos, uma sensação de 

insegurança muito aguda, equiparada a conflitos bélicos do mundo inteiro. 

 Ainda sim, o uso do aparato militar pelo Estado parece não conseguir atingir 

objetivos finalísticos, ou seja, reduzir ou extinguir a violência descontrolada. Uma 

das causas levantadas por juristas e profissionais em segurança, como o 

subprocurador da Justiça Militar da União Carlos Frederico de Oliveira Pereira e o 

General de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, é a falta de objetividade e de 

eficácia jurídica da legislação comum frente à realidade conflituosa existente.

 Dessa forma, esta pesquisa buscou investigar a viabilidade jurídica de 

utilização do DICA por ocasião das Op GLO no município do Rio de Janeiro, visando 

a colaborar com a eficiência operativa das tropas empregadas pelo Exército 

Brasileiro. 
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1. 1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 A partir da análise do cenário de grave comprometimento da segurança 

pública no Rio de Janeiro, constata-se que as medidas possíveis para resolver ou 

amenizar a situação perpassam pela modificação da legislação vigente. O 

arcabouço jurídico nacional tem se mostrado frágil no combate diário ao crime 

organizado, nas Op GLO e na manutenção do Estado Democrático de Direito. 

A fim de auxiliar a busca por soluções exequíveis para um eficiente emprego 

da Força Terrestre (EB) nessa temática, formulou-se o seguinte questionamento. 

Como melhorar ou alterar a legislação vigente para auxiliar o EB no combate 

ao crime organizado, durante as Op GLO da cidade do Rio de Janeiro, tendo em 

vista a complexa estrutura dessas organizações na região? 

 

1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos delineiam o caminho a ser traçado pela pesquisa, tornando-a 

palpável e lógica. Dessa forma, são apresentados o objetivo geral e os dois objetivos 

específicos deste trabalho. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

As tropas do EB atuam de forma diferente das polícias militares estaduais. 

Tendo em vista o aparato bélico orgânico e as técnicas e táticas empregadas, o 

Exército acaba por ter sua capacidade operacional limitada pela legislação vigente.  

Unindo-se a situação conflituosa existente no Rio de Janeiro à necessidade 

de revisão das normas em vigor sugere-se o seguinte objetivo geral. 

Analisar se o DICA é aplicável juridicamente em Op GLO na cidade do Rio de 

Janeiro. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

De forma a alcançar o objetivo geral proposto são expostos os seguintes 

objetivos específicos, que direcionaram a confecção deste trabalho acadêmico. 

a. Verificar se o emprego do EB no Rio de Janeiro, em Op GLO, está 

ocorrendo em um ambiente que pode ser classificado como conflito armado não 

internacional. 
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b. Avaliar se as estruturas judiciais existentes no sistema jurídico 

brasileiro possuem condições de atender ao DICA em Op GLO na cidade do Rio de 

Janeiro.  

1.3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

Esta seção busca apresentar a importância deste trabalho. A meta a ser 

alcançada é contribuir com o Exército Brasileiro no grande desafio de atuar em 

operações de garantia da lei e da ordem de forma mais segura e eficaz. 

Desde 2008, o EB foi chamado cerca de 45 vezes para cumprir missões de 

GLO relacionadas com o combate ao crime organizado. Nos últimos anos, ocorreu 

um agravamento no cenário político e econômico do país, resultando no 

recrudescimento da violência e no fortalecimento do crime, principalmente, na cidade 

do Rio de Janeiro. (MONTEIRO, 2017). 

Após as Olímpiadas Rio 2016, essa situação se elevou a um patamar de 

insegurança e medo na população carioca nunca visto. Esse fato forçou as 

autoridades federais e estaduais a recorrerem ao Exército por meio do Decreto de 

GLO, sem número, de 28 de julho de 2017, assinado pelo Presidente da República 

Michel Temer, no qual as tropas seriam empregadas até o final do ano. Depois de 

inúmeras operações, no início de 2018, foi decretada a intervenção federal na 

segurança pública do estado do Rio de Janeiro, sendo nomeado como interventor o 

General de Exército Walter de Souza Braga Netto e como Secretário de Segurança 

Pública o General de Divisão Richard Fernandez Nunes. 

Assim, o número de operações de GLO aumentou consideravelmente. Tal 

fato aliado aos óbices enfrentados no deteriorado cenário da segurança pública no 

Rio de Janeiro pode deixar a instituição vulnerável, uma vez que o atual arcabouço 

jurídico restringe o uso do aparato bélico e das técnicas de combate, diminuindo o 

leque de opções operacionais em resposta ao crime organizado. 

Salienta-se que o emprego das FA (em foco o Exército) pelo governo 

representa o último recurso da sociedade contra um grave comprometimento da 

ordem pública e da paz social, justificando a busca por recursos que ampliem o 

poder do Estado, dentro da legalidade, e contribuam para a solução dos problemas 

em pauta. 

A utilização do DICA poderia minimizar esse problema, respaldando uma 

atuação mais compatível da Força e, consequentemente, resguardando-lhe a 
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imagem. Esse ramo do direito internacional público possibilita uma maior 

flexibilidade no emprego de tropas. Ele já foi utilizado em outros países durante 

situações de conflitos internos (Colômbia, por exemplo) e em missões de paz da 

Organização das Nações Unidas (ONU), trazendo bons resultados e facilitando as 

operações em curso. 

Em suma, o emprego do EB em missões de GLO é uma realidade fática. O 

vetor jurídico pode trazer dificuldades na forma de emprego, o que, 

consequentemente, pode ocasionar um desgaste institucional frente à sociedade 

brasileira. Com isso, o DICA surge como uma opção para ampliar o poder de 

combate nesse tipo de operação, gerando maior respaldo legal e possibilitando a 

maior efetividade das ações militares. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 Esta seção discorrerá sobre as duas grandes áreas temáticas jurídicas 

envolvidas nesta pesquisa. A garantia da lei e da ordem é uma vertente da missão 

constitucional das Forças Armadas que, por uma análise objetiva, vem se mostrando 

como o maior desafio da atual geração de militares. Por sua vez, o Direito 

Internacional dos Conflitos Armados é pauta da agenda internacional, e vem sendo 

cada vez mais empregado em conflitos não internacionais. Por esses motivos, 

ambos os institutos jurídicos serão debatidos nos parágrafos subsequentes e 

estruturar-se-ão da seguinte forma: 1) O Embasamento Jurídico da Garantia da Lei e 

da Ordem e 2) Os Pressupostos Jurídicos de Aplicabilidade do Direito Internacional 

dos Conflitos Armados. 

 

2.1 O EMBASAMENTO JURÍDICO DA GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

As ações de GLO são operações realizadas pelas Forças Armadas, no 

contexto de não guerra, em atividades de segurança interna. Seu fundamento legal 

encontra-se baseado principalmente no Art Nr 142 da Constituição Federal (CF), 

sendo posteriormente disciplinado pela Lei Complementar (LC) Nr 97/1999 e 

regulamentado com a aprovação do Decreto Nr 3897/2001. (MINISTÉRIO DA 

DEFESA, 2014) Além disso, outras leis específicas, como o Código Eleitoral, 

também abordam a atuação das tropas em cooperação com agências nacionais, as 

quais possuem um caráter jurídico de garantir a lei e a ordem. (ANDRADE, 2010) 

 

2.1.1 Aspectos Constitucionais 

A atual Constituição Federal, a exemplo das anteriores, manteve como 

missão das Forças Armadas a Defesa da Pátria e a Defesa Interna. Não existe 

desenvolvimento econômico ou social sem a paz interna, e esta só se consegue 

atingir na plenitude, quando existe um aparato estatal de segurança solidificado. 

Para tanto, os constituintes de 1988 mantiveram como responsabilidade 

constitucional dos militares a manutenção da Defesa Interna sob o conceito da 

Garantia da Lei e da Ordem. (ANDRADE, 2011). 

A Escola Superior de Guerra possui o seguinte entendimento no que 

concerne a Defesa Interna, e que se pode aplicar ao cenário da segurança pública 

na cidade do Rio de Janeiro: 
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Ações de Defesa Interna como respostas a ameaças específicas contra a 
Segurança Nacional no âmbito interno. Tais ameaças devem caracterizar-se 
como infringentes da ordem jurídica legitimamente estabelecida, estando 
devidamente evidenciadas por iniciativas e atos que dificultem ou ponham 

em perigo o alcance ou a manutenção dos Objetivos Fundamentais. (ESG, 

2014, p. 83) 

 

A legitimidade das ações de GLO surge a partir do momento em que a 

Segurança Nacional está comprovadamente comprometida. No caso em tela, como 

defendido pelo Juiz Federal Sergio Fernando Moro, verifica-se que o nível de 

violência gerado pelo crime organizado traz séria ameaça à soberania , ainda que 

nacional em parcela de seu território, comprometendo os Objetivos Fundamentais 

previstos no artigo 3º da Constituição Federal. (MORO, 2018) 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I- construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II- garantir o desenvolvimento nacional; 
III- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. (BRASIL, 
1988) 

A Estratégia Nacional de Defesa, dentro das medidas para sua efetiva 

implementação, também prevê a atuação do Exército nas ações de GLO, 

demonstrando mais uma vez, a importância desse instituto para a soberania 

brasileira e para a consequente busca da concretização dos objetivos nacionais 

permanentes, legitimando as ações das Forças. (END, 2014). 

Outro documento que corrobora a importância da garantia da lei e da ordem 

para o Estado Brasileiro é a Mensagem ao Congresso Nacional do Presidente da 

República. Na versão 2018, foi explicitado o envio das tropas das FA para os 

estados da Federação, além de outros órgãos da esfera federal para auxiliar a 

segurança pública no contexto regional e nacional. (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 

2018). 

No entanto, deve existir, para que as Forças Armadas sejam empregadas, a 

chancela de um dos Poderes Constituídos. A grande inovação, que o artigo 142 da 

Constituição Federal trouxe, é a possibilidade de emprego na GLO ser solicitada ao 

Presidente da República somente, pelos três Poderes Constitucionais: Executivo, 

Legislativo e Judiciário. As constituições anteriores regulavam que, além do Poder 

Executivo, qualquer das três Forças poderia intervir na ordem interna do país, 

caracterizando bem a independência dos Poderes e a preponderância da Expressão 

Política sobre a Militar (RODRIGUES, 2004). 
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2.1.2 Aspectos Legais 

Neste contexto, as leis complementares Nr 97,117 e 136, que abordam o 

preparo, emprego e organização das Forças Armadas, impuseram pré-requisitos 

para a atuação das Forças Singulares em operações de garantia da lei e da ordem. 

Os parágrafos 1º,2º e 3º do artigo 15 da LC Nr 97 ditam que a atuação das FA na 

GLO somente ocorrerá quando esgotados os instrumentos da segurança pública 

(artigo Nr 144 da CF), ou seja, quando forem indisponíveis, insuficientes ou 

inexistentes. Também há a imposição de que, somente após a autorização do 

Presidente da República as tropas poderão atuar nessa demanda. 

Pode-se abordar, ainda, que o artigo anteriormente mencionado elenca nos 

seus parágrafos 4º, 5º e 6º como seria a atuação das FA em GLO, no que tange às 

restrições e possibilidades jurídicas e operacionais. As principais considerações são 

as limitações no espaço-tempo, a composição dos centros de comando e controle e 

a passagem da gestão dos órgãos de segurança pública necessários às missões. 

Por seu turno, o Decreto Nr 3897/2001 é a norma mais específica relacionada 

à Garantia da Lei e da Ordem. Ele foi editado pelo Presidente da República 

Fernando Henrique Cardoso e regula especificamente o emprego das tropas na 

Garantia da Lei e da Ordem. Esse decreto tem por finalidade orientar o que foi 

determinado pelas Leis Complementares, não podendo em hipótese alguma inovar 

ou ultrapassar os limites impostos pelo Poder Legislativo.  

Cabe ressaltar dois pontos importantes desse Decreto Presidencial. Ele 

vincula não apenas as Forças Armadas, mas sim todos os órgãos da Administração 

Federal que venham a participar de ações de Garantia da Lei e da Ordem. E, 

conforme o artigo 8°, para o emprego em situações de não-normalidade1 

(Intervenção Federal2, Estado de Sítio e Estado de Defesa) serão editadas diretrizes 

específicas para cada caso. Sendo assim, chega-se à conclusão de que a presente 

norma só tem validade quando não decretados nenhum dos instrumentos jurídicos 

                                                 
1 Situação de não-normalidade é assim chamada quando o governo necessita utilizar um dos 
recursos constitucionais voltados para a solução de crises institucionais ou por termo a grave 
comprometimento da ordem pública (estado de sítio, defesa ou intervenção federal). A mera 
decretação de GLO não implica não-normalidade, estando vigente sob uma situação de normalidade. 
(MONTENEGRO, 20008).  
2 A atual intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro foi inserida por meio de decreto 
específico assinado pelo Presidente da República em 16 de fevereiro de 2018. Ele, apesar de nomear 
como interventor o Gen Ex Braga Netto, não possui caráter militar em sua essência. Os poderes 
concedidos ao interventor foram os relacionados a reorganização da segurança pública no estado. 
Quanto ao apoio prestado por tropa das FA, permanece em vigor o decreto de GLO assinado em 
julho de 2017, o qual foi prorrogado até 31 de dezembro de 2018. 
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existentes para a contenção de crises institucionais, ou seja, para situações de 

normalidade. 

Além das legislações diretamente relacionadas a GLO, existem outras que 

demandam ações similares das tropas e que podem ser incluídas no rol de normas 

que levam as FA a interferir na segurança pública.  

 

2.1.3 Dispositivos legais extravagantes 

A Lei Nr 4737 de 19 de julho de 1965 (Código Eleitoral) aborda como 

competência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a requisição de Forças Federais 

para garantir pleitos eleitorais. Admite-se, também, que através do TSE, os Tribunais 

Regionais Eleitorais podem requerer a ajuda de tropas para o cumprimento de suas 

determinações. 

Art 23. Compete ainda, privativamente, ao Tribunal Superior:                                                                                 
XIV – requisitar força federal necessária ao cumprimento da lei, de suas 
próprias decisões ou das decisões dos Tribunais Regionais que o solicitem, 
e para garantir a votação e a apuração; 
[...] 
Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais: 
XII – requisitar a força necessária ao cumprimento de suas decisões e 
solicitar ao Tribunal Superior a requisição de força federal; 
 

 Esses artigos trazem à tona um conflito de normas, uma vez que a Lei 

Complementar Nr 97 e o Decreto Nr 3897 determinam que a responsabilidade pela 

solicitação de Forças Federais não cabe ao TSE. A iniciativa do Poder Judiciário 

deve partir pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, o que ocorre de forma prática é o 

envio do pedido pelo TSE ao STF e este requisita ao Presidente da República o 

emprego das Forças. 

 No mesmo raciocínio se enquadra a Lei Nr 5010, de 30 de maio de 1966 que 

regula a atuação dos Juízes Federais. O inciso IX do artigo 13 diz que para fazer 

valer suas decisões o Juiz Federal pode requisitar Forças Federais ou Estaduais. 

Mais uma vez tal norma vai de encontro ao artigo 15, parágrafo 1° da Lei 

Complementar Nr 97, que estabelece ao STF a responsabilidade pela requisição ao 

Presidente da República das Tropas Federais. 

 

2.1.4 Legislação aplicada às ações da tropa 

 Outro aspecto que deve ser apontado são as legislações sobre as quais as 

operações transcorrerão após o acionamento das tropas. Em uma situação de 

normalidade, a legislação penal e cível é aplicada normalmente. Todas as ações 
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devem ser respaldadas mantendo o parágrafo 5º da CF, que trata dos direitos e 

garantias fundamentais, bem como nas regras estabelecidas nos Códigos Penal 

Militar (CPM), Processo Penal Militar (CPPM) e seus congêneres comuns (Código 

penal e processual penal), além de respeitar leis extravagantes e leis cíveis que 

implicam em responsabilidade civil. (ASSIS, 2009). 

 Mais um ponto a ser pautado é a proteção jurídica dada aos militares durante 

as Op GLO. No que tange à defesa, cita-se a Lei Nr 9028 de 12 de abril de 1995. 

Ela descreve as ações da Advocacia Geral da União e através do artigo 22 disciplina 

a defesa dos agentes das Forças Armadas quando estiverem cumprindo seu dever 

constitucional ou legal. Este artigo é reforçado pelo parágrafo 3º do artigo 7° do 

decreto presidencial Nr 3897 de 24 de agosto de 2001. 

 Art. 22. A Advocacia-Geral da União e os seus órgãos vinculados, nas 
respectivas áreas de atuação, ficam autorizados a representar judicialmente 
os titulares e os membros dos Poderes da República, das Instituições 
Federais referidas no Título IV, Capítulo IV, da Constituição, bem como os 
titulares dos Ministérios e demais órgãos da Presidência da República, de 
autarquias e fundações públicas federais, e de cargos de natureza especial, 
de direção e assessoramento superiores e daqueles efetivos, inclusive 
promovendo ação penal privada ou representando perante o Ministério 
Público, quando vítimas de crime, quanto a atos praticados no exercício de 
suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse 
público, especialmente da União, suas respectivas autarquias e fundações, 
ou das Instituições mencionadas, podendo, ainda, quanto aos mesmos 
atos, impetrar habeas corpus e mandado de segurança em defesa dos 
agentes públicos de que trata este artigo. 
 [...] 
§ 1° O disposto neste artigo aplica-se aos ex-titulares dos cargos ou 
funções referidos no caput, e ainda: 
[...] 
II - aos militares das Forças Armadas e aos integrantes do órgão de 
segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República, quando, em decorrência do cumprimento de dever constitucional, 
legal ou regulamentar, responderem a inquérito policial ou a processo 
judicial.   

  

Pode-se evidenciar, ainda, a atualização dada ao Artigo 9º do Código Penal 

Militar pela Lei Nr 13491/2017. Ela transferiu a prerrogativa de julgamento de 

crimes contra a vida praticados por militares durante Op militares para a 

Justiça Militar da União (JMU), retirando essa competência do Tribunal do 

Júri. Esse ato faz parte de um processo de flexibilização da legislação em 

vigor para aprimorar e trazer segurança jurídica aos militares durante Op 

GLO, o que auxilia e facilita o transcorrer das ações táticas. (CORREIO 

BRASILIENSE, 2018). 
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 Assim, a GLO é uma atividade que se encontra regulada pelo 

arcabouço jurídico brasileiro. Nesse sentido, com o constante emprego das 

Forças Armadas, esta legislação vem sendo aperfeiçoada, dirimindo conflitos 

e dúvidas existentes. No entanto, existe a necessidade de se aumentar a 

flexibilização dessas normas, permitindo uma maior eficácia das ações 

militares que tem o uso de seus recursos técnicos e táticos restringidos 

juridicamente. 

 

2.2 OS PRESSUPOSTOS JURÍDICOS DO DICA 

O Direito Internacional dos Conflitos Armados, também conhecido como 

Direito Internacional Humanitário, é o ramo do Direito Internacional Público, 

composto por inúmeros tratados e convenções, que se ocupa em regulamentar os 

meios e métodos de combate, assim como proteger pessoas e bens alheios dos 

conflitos armados. (GOMES, 2018). 

 

2.2.1 Princípios do DICA 

A finalidade principal do DICA é minimizar os efeitos colaterais da guerra. 

Para tanto, são delineados princípios básicos que direcionam a aplicação desse 

direito. Para tanto, o Manual de DICA do Ministério da Defesa apresenta quatro 

princípios:  

a) Distinção – distinguir os combatentes e não combatentes. Os não 
combatentes são protegidos contra os ataques. Também, distinguir bens de 
caráter civil e objetivos militares. Os bens de caráter civil não devem ser 
objetos de ataques ou represálias. 
b) Limitação – o direito das partes beligerantes na escolha dos meios para 
causar danos ao inimigo não é ilimitado, sendo imperiosa a exclusão de 
meios e métodos que levem ao sofrimento desnecessário e a danos 
supérfluos. 
c) Proporcionalidade – a utilização dos meios e métodos de guerra deve 
ser proporcional à vantagem militar concreta e direta. Nenhum alvo, mesmo 
que militar, deve ser atacado se os prejuízos e sofrimento forem maiores 
que os ganhos militares que se espera da ação. 
d) Necessidade Militar – em todo conflito armado, o uso da força deve 
corresponder à vantagem militar que se pretende obter. As necessidades 
militares não justificam condutas desumanas, tampouco atividades que 
sejam proibidas pelo DICA. 
e) Humanidade – o princípio da humanidade proíbe que se provoque 
sofrimento às pessoas e destruição de propriedades, se tais atos não forem 
necessários para obrigar o inimigo a se render. Por isso, são proibidos 
ataques exclusivamente contra civis, o que não impede que, 
ocasionalmente, algumas vítimas civis sofram danos; mas todas as 
precauções devem ser tomadas para mitigá-los. (MINISTÈRIO DA DEFESA, 
2011). 
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2.2.2 Fontes jurídicas do DICA 

As principais fontes convencionais que regulam o DICA surgem das 

convenções ou direitos estabelecidos em Haia, Genebra e Nova York, além de 

diversos tratados de cunho humanitário. Essas convenções tiveram origem no 

conceito jurídico jus in bellum, que trata do comportamento em face das pessoas e 

bens envolvidos em uma situação de conflito armado. (MAGALHÃES, 2014). 

O Direito ou Convenções de Haia é composto por suas duas Conferências 

Internacionais de Paz - a primeira (1899) versando sobre a limitação dos meios e 

métodos de combate e a segunda (1907) versando sobre esta mesma temática. 

As Convenções ou Direito de Genebra, formadas primariamente pelos 

tratados celebrados em 1949, denominadas Convenções de Genebra (I, II, III e IV), 

têm como escopo a melhoria da sorte dos feridos e enfermos dos exércitos em 

campanha; a melhoria da sorte dos feridos, enfermos e náufragos das forças 

armadas no mar; o tratamento dos prisioneiros de guerra; e a proteção dos civis em 

tempo de guerra. Acrescenta-se, ainda, o desenvolvimento dessa matéria trazido 

pelos dois Protocolos Adicionais de 1977 às Convenções e o terceiro protocolo de 

2007. O primeiro ocupa-se da proteção das vítimas nos conflitos armados 

internacionais, o segundo nos conflitos não internacionais e o terceiro dos sinais 

distintivos. (MARINHO, 2015). 

O Direito de Nova York ou Direito Misto é composto basicamente pela 

produção normativa da ONU, baseada em relatórios anuais sobre o cumprimento 

das normas do DICA por países em conflito. São instrumentos que retêm aquilo que 

foi disposto em Haia e Genebra, complementando-os ou trazendo maior 

especificação. (MAZZUOLI, 2011). 

As fontes consuetudinárias, por sua vez, compreendem basicamente os 

costumes praticados e aceitos pelos Estados como norma de natureza humanitária. 

Em que pese não estarem positivados, estes costumes devem ser igualmente 

respeitados, tomando-se por base, via de regra, os princípios do Direito Internacional 

Humanitário. É o que preconiza a “Cláusula Martens”. (GOMES, 2018). Essa 

cláusula foi citada pela primeira vez em 1899 durante a I Conferência de Paz de 

Haia e foi reafirmada em outros tratados, com destaque para o Protocolo Adicional 

às Convenções de Genebra de 1977. 

Até que seja emitido um Código de leis de guerra mais completo , as Altas 
Partes Contratantes consideram oportuno declarar que, nos casos não 
incluídos nos regulamentos por eles adotados, as populações e os 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_guerra
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beligerantes estão sob proteção e governo das partes, princípios do direito 
internacional, como resultam dos costumes estabelecidos entre as nações 
civilizadas, das leis da humanidade e das exigências da consciência 
pública. (SLOBODA, 2015). 

 
2.2.3 Definição de CAI e CANI 

 Apresentadas as fontes do DICA, pode-se verificar que o DIH tem sua eficácia 

jurídica acionada somente quando houver a deflagração de um conflito armado, seja 

de índole internacional, seja de caráter não internacional, conforme se depreende 

das Convenções de Genebra e de seus protocolos adicionais (CICV, 2018).  

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) interpreta o artigo 2º comum 

às Convenções de Genebra de 1949, afirmando que um conflito armado 

internacional (CAI) decorre de qualquer controvérsia entre dois Estados que leve à 

intervenção de forças armadas. Tal situação acontece mesmo que uma das Partes 

negue a existência do estado de guerra, não importando a duração do conflito ou 

quanta mortandade ocorra. (CICV, 2008). 

Já um conflito armado não internacional (CANI) foi trazido ao mundo jurídico 

pelo 3º artigo comum às Convenções de Genebra de 1949, sendo o conceito 

complementado em 1977 pelo Protocolo II. Faz- se importante frisar, que esse 

conceito é o mais utilizado nos dias atuais no que tange a conflitos armados, uma 

vez que o número de convulsões internas aumentou exponencialmente nas últimas 

décadas. Pode-se verificar o conceito emitido pela Cruz Vermelha para definir um 

CANI. 

Conflitos armados não internacionais são confrontos armados prolongados 
que ocorrem entre forças armadas governamentais e forças de um ou mais 
grupos armados, ou entre esses grupos, que surjam no território de um 
Estado [parte das Convenções de Genebra]. Os confrontos armados devem 
atingir um patamar mínimo de intensidade e as partes envolvidas no conflito 
devem apresentar um mínimo de organização. (CICV, 2018). 

 

2.2.4 Características do CANI  

 Feita a conceituação de CAI e CANI, é viável e necessário pesquisar as 

características do último. Isto porque é o fato jurídico que mais se aproxima do 

contexto das Op GLO. O Protocolo II às Convenções de Genebra em seu artigo 1º 

traz alguns pré-requisitos, em que se destacam:  que o conflito deve ocorrer entre as 

Forças Armadas de um país e forças dissidentes ou grupos armados organizados; 

estes grupos devem ter um comandante responsável e parte do território deve ser 

controlado por essas forças. 
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O presente Protocolo, que desenvolve e completa o artigo 3, comum às 
Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949, sem modificar suas 
condições atuais de aplicação, se aplica a todos os conflitos armados que 
não estejam cobertos pelo artigo 1 do Protocolo adicional às Convenções 
de Genebra de 12 de agosto de 1949 relativo à proteção das vítimas dos 
conflitos armados internacionais (Protocolo I), e que se desenrolem em 
território de uma Alta Parte contratante, entre suas forças armadas e as 
forças armadas dissidentes, ou grupos armados organizados que, sob a 
chefia de um comandante responsável, exerçam sobre uma parte de seu 
território um controle tal que lhes permita levar a cabo operações militares 
contínuas e concertadas e aplicar o presente Protocolo. (CICV, 2017.1) 

 

Existem ainda autores como o professor da Faculdade de Direito da 

Universidade de Cambridge, D. Shindler, que baseados na jurisprudência produzida 

pelo Tribunal Penal Internacional para a Iugoslávia (TPII), estipulam outras 

características para definir um conflito armado e que podem ser aplicados ao CANI. 

Primeiro, as partes contendoras devem ter um mínimo de organização: a existência 

de um quartel general; a presença de uma estrutura hierárquica; a transmissão de 

ordens militares; a delimitação de um teatro de operações; a capacidade de adquirir, 

transportar e distribuir as armas; a resistência aos ataques inimigos e a realização 

de ofensivas bem-sucedidas. Além disso, o nível mínimo de intensidade das 

hostilidades caracteriza-se pela escalada das ofensivas armadas; pela gravidade 

dos ataques; pela propagação de confrontos sobre um território, num dado período; 

pelo reforço dos efetivos das forças opostas; e pelo fato de o conflito ter sido objeto 

de uma análise ou resolução de organismos internacionais, Assembleia Geral das 

Nações Unidas (AGNU) ou Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU). 

(MARINHO, 2018). 

A distinção de um CANI para um mero distúrbio ou tensão interna 

normalmente é verificada a partir intensidade da violência que existe naquele 

fenômeno. As tensões e os distúrbios internos (como motins e atos de violência 

isolados e esporádicos) se caracterizam como atos que perturbam a ordem pública 

sem chegar a ser um conflito armado; não podem ser considerados conflitos 

armados, porque o nível de violência não é suficientemente alto ou porque as 

pessoas que empregam a violência não estão organizadas como um grupo armado. 

(CICV, 2015). 

Swinasrki (1997) argumenta que uma situação de distúrbio interior (ou 

interno) ocorre quando em um Estado existe um conflito que apresente certa 

gravidade ou duração e que implique atos de violência, porém, sem caracterizar uma 

contenda armada. As manifestações relevantes desses fenômenos podem 
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apresentar-se na forma de rebeliões; lutas entre grupos mais ou menos organizados; 

ou confrontos entre esses grupos e as autoridades constituídas. Nesses casos, o 

professor comenta que se observa o recurso a numerosas forças policiais, inclusive, 

às forças armadas, para o restabelecimento da ordem, redundando num grande 

número de vítimas. No tocante às tensões internas, ressalta ainda que estão num 

nível inferior de violência em relação aos distúrbios interiores.  

Tal entendimento é compartilhado por Vité (2009), que vê as tensões internas 

como circunstâncias de menos violência, tais quais: prisões em massa, elevado 

número de detidos políticos, prática de tortura, desaparecimento forçado e perda das 

garantias fundamentais. 

 

2.2.5 Tutela jurídica do DICA  

Após buscar as definições norteadoras para se enquadrar o DICA em 

conflitos não internacionais, é mister aprofundar qual tribunal prestará a tutela 

jurisdicional necessária quanto aos crimes cometidos nesses conflitos, os quais são 

chamados de crimes de guerra. 

Quando se tornam signatários das Convenções de Genebra ou do Protocolo 

Adicional I, os Estados se comprometem a promulgar a legislação necessária para 

punir os culpados de “infrações graves” das Convenções e do Protocolo. Os Estados 

também são obrigados a julgarem toda pessoa suspeita de ter cometido uma 

infração grave nos seus próprios tribunais ou disponibilizar essa pessoa para ser 

julgada em outro Estado.  Esse princípio, conhecido como jurisdição universal, é 

essencial para garantir que as infrações graves sejam reprimidas na prática. A 

jurisdição universal senta as bases no direito internacional para que sejam criadas 

leis nacionais autorizando os tribunais de um Estado a julgarem indivíduos que 

cometeram crimes internacionais em outro Estado. (CICV, 2015). 

A promotora da Justiça Militar da União Najla Nassif Palma ensina que para 

um adimplemento completo e eficaz das obrigações internacionais advindas dos 

tratados do DIH, em especial as Convenções de Genebra de 1949 e seus 

respectivos Protocolos Adicionais de 1973, os Estados Soberanos devem adaptar 

seus direitos penais e processuais internos, assim como todo seu sistema judiciário, 

a fim de se tornarem aptos a processar e julgar os supostos criminosos de guerra.  

Além disso, defende que os crimes de guerra, ainda que possam também ser 

praticados por agentes não estatais, são, em sua essência, crimes de natureza 
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militar e que os únicos tribunais que possuem previsão e condições de acompanhar 

in loco as operações são os castrenses (REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

MILITAR, 2016). 

O Tribunal Penal Internacional (TPI), formado pelos Estados de acordo com o 

Estatuto de Roma, entrou em vigor em 1º de julho de 2002. Ele representa um 

marco na luta da comunidade internacional para acabar com a impunidade para os 

crimes de guerra, o genocídio, os crimes contra a humanidade e o crime de 

agressão. Apesar de os Estados terem a responsabilidade principal de julgar os 

suspeitos de crimes de guerra, o TPI pode agir – caso sejam observados os critérios 

para instituir a sua jurisdição – quando os tribunais nacionais não podem ou não 

estão dispostos a fazê-lo. (CICV, 2015). 

 

2.2.6 A relação DICA e GLO 

Quanto ao emprego do DICA nas Op GLO, existem pesquisadores como o Dr. 

Carlos Frederico de Oliveira Pereira, que defendem a aplicação do DICA como não 

optativa quando a situação (por sua intensidade) assim se apresentasse. E que seria 

possível evocá-lo quando ocorresse o confronto entre membros das FA e grupos de 

criminosos, bastando apenas que houvesse a decisão dos operadores do direito 

militar (MPM e JMU) de se manifestarem nos autos, acerca da aplicação das normas 

do DICA. Essa utilização do DICA decorreria apenas da situação fática, não tendo 

influência a denominação política da operação. Pouco importaria a denominação 

oficial de emprego, caso sucedesse confrontos armados de elevados níveis de 

violência, poderia o magistrado declinar pelo uso do DICA, mesmo que o decreto da 

operação não a caracterize como de natureza de conflito armado. (PEREIRA, 2016). 

Nesse ínterim, ocorreria uma modificação na definição das regras de 

engajamento3, as quais são sempre alinhadas com os diplomas legais. No atual 

ordenamento jurídico, as Op GLO têm como princípio basilar o uso mínimo da força, 

pois se trata de uma operação do tipo polícia e não de um conflito armado. Nesse 

caso, devem ser observados os tratados internacionais dos direitos humanos. Caso 

o emprego das FA ocorresse em hipótese de conflito armado deveria ser aplicado o 

Direito Internacional Humanitário, com isso suas regras de engajamento seriam 

voltadas para o uso letal da força. (MONTEIRO, 2018). 

                                                 
3 Regras de Engajamento são instrumentos de controle e orientação dos militares nas operações e 
tem como escopo a manutenção da legalidade da operação. 
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Assim, percebe-se que a discussão do emprego do DICA no território 

brasileiro em Op GLO é viável. Alguns estudiosos já iniciaram esse debate, 

promovendo franca análise por parte da comunidade jurídica do tema, tendo em 

vista a escalada da violência em cidades como o Rio de Janeiro. 
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3. METODOLOGIA 

 Esta seção tem por finalidade definir o caminho que foi percorrido por este 

trabalho de conclusão de curso, buscando o máximo de coerência e cientificidade. 

Para tanto, logrou alcançar o objetivo geral por meio dos objetivos específicos já 

delineados. Dessa maneira, esta partição será estruturada em: 1) Delimitação da 

Pesquisa, 2) Concepção Metodológica e 3) Limitações do Método. 

 Assim, foi aplicada uma pesquisa qualitativa, investigando a legislação, obras 

jurídicas e entrevistando autoridades e juristas que militem no assunto em pauta. 

Com isso, buscou-se analisar a viabilidade jurídica de emprego do DICA em Op GLO 

pelo Exército Brasileiro na Cidade do Rio de Janeiro. 

 

3.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 As Operações de GLO podem ser executadas pelas três Forças Armadas. No 

entanto, como o Exército Brasileiro, normalmente, lidera esta atividade e é a Força 

que mais tem sido utilizada pelo Ministério da Defesa, restringisse a ela o estudo. 

 Outro ponto limitador é a questão geográfica. A cidade do Rio de Janeiro 

(Figura Nr 1) possui índices de violência e de utilização de armamentos de guerra 

ilícitos comparados a grandes conflitos armados. Além disso, é uma área de grande 

projeção internacional e que passa por séria crise econômica e política, 

comprometendo não só a região como também o interesse nacional do Estado 

Brasileiro. 

Figura 1 – Mapa Físico da cidade do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Google maps, acessado em 18 de março de 2018. 
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3.2 CONCEPÇÃO METODOLÓGICA 

 Neste trabalho foram utilizados os métodos qualitativos e bibliográficos de 

pesquisa. Para tanto, utilizou-se investigações em legislações, obras e artigos 

relativos a Garantia da Lei e da Ordem e ao Direito Internacional dos Conflitos 

Armados. 

 Para a busca bibliográfica foram utilizadas palavras-chave como DICA, GLO, 

Direito Internacional Público, Conflitos Armados, Exército e Forças Armadas. Outro 

requisito foi a limitação a textos inseridos no contexto de GLO e DICA, e que tinham 

menos de 15 anos de publicação. Quanto às legislações, não se opôs limite de 

idade para serem aproveitadas. 

Também, entrevistou-se, por meio de perguntas enviadas via correio 

eletrônico, profissionais ligados ao mundo jurídico e à segurança pública. Foram 

convidados e se prestaram a colaborar, as seguintes autoridades: 

- General de Divisão Richard Fernandez Nunes, Secretário de Segurança do 

Estado do Rio de Janeiro; 

- Najla Nassif Palma, Promotora da Justiça Militar da União e o 

- Coronel PM Luís Cláudio Laviano, Comandante-Geral da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro. 

Além disso, foi enviado um questionário para 20 oficiais superiores do 

Exército Brasileiro que participaram de operações de GLO na cidade do Rio de 

Janeiro nos últimos cinco anos. Com este instrumento, pode-se avaliar o grau de 

violência e o nível de instrumentalização das Organizações Criminosas por meio de 

um enfoque tático.  

Após o levantamento bibliográfico, a realização das entrevistas e o 

recolhimento dos questionários, foram respondidos os objetivos específicos, no que 

tange a verificar se o emprego do EB no Rio de Janeiro, em Op GLO, está ocorrendo 

em um ambiente que pode ser classificado como conflito armado não internacional e 

avaliar se as estruturas judiciais existentes no sistema jurídico brasileiro possuem 

condições de atender ao DICA em Op GLO na cidade do Rio de Janeiro.  

 Essas respostas levaram consequentemente à solução do objetivo geral, ou 

seja, analisar se o DICA é aplicável juridicamente em Op GLO na cidade do Rio de 

Janeiro. 
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3.3 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 Esta seção tem por finalidade enunciar, de forma sintética, as limitações desta 

metodologia, que influenciaram na pesquisa como um todo. 

 Esta aplicação do DICA no contexto de GLO começou a ser estuda há pouco 

tempo pela comunidade acadêmica. Isso implica que ainda constitui uma corrente 

minoritária, existindo pouco conteúdo prático que define o assunto. Assim, este 

oficial para concluir sobre a temática proposta, se baseou em concepções e regras 

existentes para ambos os fenômenos jurídicos e nas opiniões de especialistas.  

 De toda forma, cabe ressaltar, que este trabalho se debruçou sobre a 

viabilidade jurídica do DICA nas Op GLO e não sobre a vantagem estratégica ou 

tática que ele pode trazer às Forças Legais, nem sobre o impacto político que este 

advento pode trazer. Esses possíveis estudos caberão a outra pesquisa, que deverá 

comparar os benefícios operacionais trazidos pelo uso do DICA com os fornecidos 

pelo arcabouço vigente, bem como a aceitação das restrições aos Direito Humanos 

impostos pelo emprego do mesmo. 
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4. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE UM CONFLITO ARMADO NO RIO DE 

JANEIRO 

O presente capítulo tem por finalidade apresentar e discutir os resultados, por 

ocasião do término do levantamento dos dados obtidos pelos questionários, 

entrevistas e pesquisa bibliográfica. Ela será dividida de forma que se analise a 

existência de um conflito armado não internacional na cidade do Rio de Janeiro  

O quantitativo de questionários respondidos foi de 16 (dezesseis). Cabe 

enfatizar que os questionários foram remetidos a oficiais superiores que já operaram 

na cidade do Rio de Janeiro, em Op GLO, nos últimos cinco anos. Estes mesmos 

oficiais passaram pelas suas repostas as impressões angariadas no nível tático e 

ajudaram a entender a compreensão dos militares envolvidos diretamente no 

enfrentamento ao crime organizado. 

Outro ponto, foram as respostas emitidas pelas autoridades entrevistadas via 

correio eletrônico.  Suas opiniões trouxeram o entendimento que perpassa os níveis 

estratégico e político, apresentando, já em uma análise sumária, divergência quanto 

ao entendimento dos atores mais diretamente envolvidos nos embates. 

Cabe destacar que a coleta de dados bibliográficos foi enriquecida por 

opiniões e dados apresentados em palestras e fóruns assistidos, principalmente as 

ofertadas pelo Observatório Militar da Praia Vermelha. Esta organização vem se 

destacando por estar acompanhando, em detalhes, as ações que ocorrem no 

contexto da Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

Um importante órgão consultado foi o Instituto de Segurança Pública do 

Estado do Rio de Janeiro. Ele permitiu que se conseguissem dados oficiais ligados à 

violência e ao crime organizado na cidade do Rio de Janeiro, concedendo maior 

credibilidade a este trabalho de conclusão de curso. 

 No que tange ao método, este capítulo foi orientado pelas características de 

um CANI preconizadas pelo Protocolo II às Convenções de Genebra em seu artigo 

1º e pela jurisprudência produzida pelo Tribunal Penal Internacional para a 

Iugoslávia (TPII).  

 Para tanto, foram usadas na averiguação da existência de um possível CANI 

na cidade do Rio de Janeiro, durante as Op GLO pelo Exército, as seguintes 

características: 

• que o conflito deve ocorrer entre as Forças Armadas de um país e forças 

dissidentes ou grupos armados organizados; 
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• estes grupos ou forças dissidentes devem ter comandante responsável; 

• estas forças devem exercer controle sobre uma parte do território; 

• os grupos armados devem ter um mínimo de organização - a existência de 

um quartel general, a presença de uma estrutura hierárquica, a transmissão 

de ordens militares, a delimitação de um teatro de operações, a capacidade 

de adquirir, transportar e distribuir as armas, a resistência aos ataques 

inimigos, a realização de ofensivas bem-sucedidas e o uso de técnicas, 

táticas e procedimentos militares; 

• elevado grau de violência na região de conflito; e 

• o conflito ter sido objeto de uma análise ou resolução de organismos 

internacionais, Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) ou Conselho de 

Segurança das Nações Unidas. 

Assim, serão apresentados nas próximas laudas os resultados oriundos da 

pesquisa em tela e que permitirão uma conclusão mais sóbria e real sobre o tema 

proposto. 

 

4.1 A OCORRÊNCIA DE CONFLITO ENTRE AS FORÇAS ARMADAS DE UM PAÍS 

E GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS 

 Essa característica é bem clara, uma vez que se analisa o emprego de tropas 

do Exército Brasileiro, que é uma das Forças Armadas do país. Assim, a presença 

de tropas da Força Terrestre nos embates atende ao primeiro requisito para a 

caracterização do CANI.  

A organização dos grupos armados oponentes será analisada em item mais 

adiante no corpo deste capítulo. 

 

4.2 A EXISTÊNCIA DE COMANDANTES RESPONSÁVEIS NOS GRUPOS 

ARMADOS  

Tal requisito pode ser estudado nos questionários distribuídos aos oficiais por 

meio da pergunta número 1 – “O Sr considera que as organizações criminosas 

(ORCRIM) que atuam na cidade do Rio de Janeiro possuem comandantes 

responsáveis por suas ações? Caso positivo cite exemplo.” As respostas a este 

questionamento estão representadas no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Entendem que as ORCRIM possuem comando responsável 

15

1

SIM

NÃO

 

Fonte: o autor 

 

Os oficiais superiores também citaram como comandantes dessas ORCRIM 

os seguintes elementos: Rogério 157, Fernandinho Beira e FB (Comando Vermelho); 

TH, Facão e Menor P (Terceiro Comando Puro); Playboy e Araft (Amigo dos 

Amigos); e Batman e Ecko (Milícias). 

O General de Divisão Richard Nunes, Secretário de Segurança Pública do Rio 

de Janeiro declarou, em sua entrevista, que as ORCRIM possuem lideranças com 

grande influência nas facções, mas que não se pode afirmar existir um líder central 

para toda a cidade e nem por facção, o que se percebe é que cada localidade 

(favela) possui um líder. Sobre o assunto ele ainda acrescentou. 

A facção criminosa Comando Vermelho é a que talvez possua maior 
organização coletiva, pois há um processo chamado “caixinha”, para a qual 
todas as localidades sob influência dessa facção são obrigadas a contribuir. 
Esse dinheiro é usado para pagamento de advogados, ajuda às famílias dos 
presos, compra de armamento coletivo (como os fuzis apreendidos na 
Cidade Alta, em maio de 2017), entre outras utilidades. Entretanto, não é 
possível afirmar que as facções criminosas que atuam no Rio de Janeiro 
possuam um chefe hierárquico geral de cada facção, da mesma forma que 
CEO de empresas, comandantes gerais de forças de segurança, ou chefes 
de instituições públicas. A mesma lógica funciona para as Milícias. Existem 
grupos de milicianos que não conversam entre si. No Estado do Rio de 
Janeiro, as lideranças se fortalecem e aumentam sua influência nas 
facções, assim como ordens coletivas são emitidas, devido ao sistema 
prisional, pois líderes que se declaram de determinada facção são alocados 
em presídios análogos. Apesar das ordens e da grande influência de 
algumas lideranças, os líderes locais têm autonomia para agir da forma que 
acham melhor, até mesmo descumprindo ordem vinda do sistema prisional. 
(ENTREVISTA COM GEN RICHARD, 2018) 
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 O Coronel PM Luís Cláudio Laviano, Comandante Geral da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) afirmou, em entrevista, que as ORCRIM não 

possuem comandantes responsáveis. Segundo o coronel, tal fato foi provado 

durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), que apurou a atuação das milícias no Estado em 

2008.   

Dessa forma, verifica-se que não existe um consenso entre autoridades e 

militares que atuam em campo sobre a existência de comandos responsáveis 

nesses grupos armados. Porém, entende-se que há um grande número de líderes 

nas ORCRIM, ou seja, não existe um comando único que responda por todas as 

ações criminosas que acontecem na cidade do Rio de Janeiro. 

 

4.3 O CONTROLE SOBRE UMA PARTE DO TERRITÓRIO CARIOCA 

Tal pressuposto pode ser estudado nos questionários distribuídos aos oficiais 

por meio da pergunta número 2. 

O Sr considera que as organizações criminosas (ORCRIM) possuem controle 

sobre partes do território carioca? Caso positivo cite exemplos. 

 

Gráfico 2 – Entendimento sobre o controle de parte do território carioca 

16

0

SIM

NÃO

 

Fonte: o autor 

Nesse ponto todos os oficiais foram unânimes em dizer que existe controle de 

parte do território da cidade do Rio de Janeiro pelas ORCRIM. A figura 2 ilustra este 

controle, apresentando a divisão existente no Complexo da Maré.  Acrescentaram, 

ainda, como exemplos de áreas dominadas as seguintes regiões: Complexo do 
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Chapadão, Favela da Rocinha, Comunidade do Fallet Fogueteiro, Complexo da 

Maré, Rio das Pedras, Complexo do Alemão e Comunidade do Bateau Mouche. 

 
Figura 2 – Exemplo de divisão de território entre facções 

 
Fonte: 1º Fórum de Debates do Observatório Militar da Praia Vermelha, abril de 2018. 

 

 O Gen Richard aprofundou a questão em pauta dizendo que controle de 

território é um conceito amplo e difícil de ser construído. Isto porque ele é um dos 

elementos do Estado, ao lado do Povo e da Organização Governamental. Por isso é 

difícil aceitar que existe controle, pelas ORCRIM, de qualquer parte do território 

carioca. O secretário afirma, ainda, que por mais que as organizações atuem nessas 

regiões, a comunidade continua tendo acesso aos serviços estatais, não perdem 

seus direitos básicos e são registrados civilmente.  

Ele também contrapôs esse requisito sinalizando que as ORCRIM nunca 

enfrentaram as forças de segurança pelo território e sim pela manutenção do 

comércio e serviços ilegais que elas dirigem nas respectivas áreas de atuação. Para 

ratificar este ponto de vista ele declarou a proposição a seguir. 

Não há histórico de confronto de criminosos no Estado do Rio de Janeiro 
com as forças de segurança, tendo como objetivo o controle do território 
pelas facções, mas sim para manutenção do comércio ilegal. O momento 
em que se pensou que algo semelhante à luta por um controle territorial por 
parte das facções criminosas pudesse ocorrer, foi no ano de 2010, quando 
as forças de segurança entraram no Complexo do Alemão, na cidade do Rio 
de Janeiro, mas a resistência esperada não ocorreu. Pelo contrário, houve 
uma fuga maciça dos criminosos que se homiziavam naquele lugar. O que 
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comprova que não há interesse, por parte das facções criminosas, de um 
confronto com o Estado enquanto ente político, mas sim de um confronto 
para controle do negócio ilícito, que é realizado em um espaço geográfico 
dentro do Rio de Janeiro. (ENTREVISTA COM GEN RICHARD, 2018) 
 

O Coronel Laviano também afirmou que os grupos criminosos não possuem 

controle de parte do território da cidade. Essas organizações atuam em algumas 

localidades, mas o controle das atividades é do Estado. 

Nesse sentido, verifica-se que não há um amplo entendimento sobre o 

domínio de parte do território carioca pelas ORCRIM. Em que pese as frações 

táticas terem essa sensação, o domínio do território é algo muito mais complexo, 

envolvendo a total submissão da população daquela região à vontade de um grupo. 

E isto não ocorre no Rio de Janeiro, pois mesmo de forma precária o Estado 

consegue fazer chegar em algum momento seus serviços à população. 

 

4.4 A ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS ARMADOS 

Tal requisito pode ser estudado nos questionários distribuídos aos oficiais por 

meio das perguntas 3 a 6. 

O questionamento 3 foi sobre quais estruturas/ações organizacionais o oficial 

percebeu na constituição das ORCRIM. 

 
Tabela 1 – Estruturas das ORCRIM 

ESTRUTURAS/AÇÕES QUANTIDADE DE CONSTATAÇÕES  

Quartel-General 4/16 

Estrutura Hierárquica 15/16 

Transmissão de Ordens Militares 7/16 

Delimitação de Teatro de 
Operações 

7/16 

Resistência à Ataques 13/16 

Realização de Ofensivas 7/16 

Outros Tipos 1/16 (Reconhecimentos) 

Nada Verificado 1/16 

Fonte: o autor. 

O General Richard Nunes sobre o quesito em tela declarou que as ORCRIM 

possuem organização estrutural mínima, porém longe das estruturas existentes nas 

Forças Armadas. Essas organizações cariocas, segundo ele, não possuem 
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condições de manter estruturas complexas. Isto porque diversas localidades 

influenciadas por criminosos já mudaram de “bandeira” diversas vezes, o que 

inviabiliza a manutenção de laços táticos e organizacionais permanentes e bem 

estruturados. 

O Comandante Geral da PMERJ limitou-se a responder positivamente ao ser 

indagado se as ORCRIM possuem grau de organização similar às forças armadas. 

Também sobre a organização dos grupos armados, foi feita a pergunta 4 aos 

oficiais questionados. Essa arguia sobre as atividades relacionadas ao armamento 

que as ORCRIM conseguem conduzir. As respostas estão representadas no Gráfico 

3. 

 
Gráfico 3 – Atividades para aquisição de armamentos 

 
Fonte: o autor. 
  

A pergunta 5 também estava relacionada às atividades atinentes ao 

armamento dos grupos armados. Ela questionava os tipos de armas voltadas para 

conflitos bélicos, com que estes oficiais já se deparam nas ações de GLO sendo 

usadas pelas ORCRIM. As respostas estão expostas no gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Armas encontradas em ações de GLO 

 
Fonte: o autor. 

 

A respeito das questões relacionadas ao armamento das ORCRIM no Rio de 

Janeiro, o Secretário de Segurança se manifestou dizendo ser difícil caracterizar os 

conflitos armados em outras partes do mundo e ainda fazer comparações com os 

que ocorrem no Estado do Rio de Janeiro. Seria necessário entender cada conflito, 

seus interesses, formas e locais de execução, nível de expertise no uso do 

armamento por cada criminoso participante desses conflitos, entre outras variáveis 

difíceis de serem observadas, portanto, não é possível fazer essa comparação.  

Porém, o General disse ser possível afirmar que há modernização dos tipos 

de armamentos utilizados pelas facções criminosas a partir das apreensões. O 

aumento na apreensão de pistolas de calibre restrito em comparação com as de 

calibre permitido é um fenômeno que corrobora tal afirmação. O perfil das armas 

apreendidas, de modo geral, tem sido alterado com o passar do tempo, 

acompanhando as novidades do mercado bélico. Acrescentou que não é possível 

mensurar, nem mesmo por estimativa, a quantidade de armas existentes nas mãos 

de criminosos na cidade do Rio de Janeiro. Ele também recomendou buscar no 

Portal do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP/RJ) os números 

relativos a apreensões. 

O Coronel Laviano disse que as armas utilizadas pelas ORCRIM são 

similares às usadas em conflitos armados. Acrescentou, ainda, que foram 
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apreendidos no ano passado 238 fuzis, conforme publicado pelo Instituto de 

Segurança Pública. 

O ISP fornece, no gráfico 5, o quantitativo e tipo de armas apreendidas entre 

2014 e agosto de 2018 no Estado do Rio de Janeiro. Ressalta-se o número de fuzis 

recolhidos na capital fluminense (1729). 

 

Gráfico 5 – Armas apreendidas entre 2014 e agosto de 2018 

 

Fonte: ISP/RJ 

 

Ainda tratando sobre organização das ORCRIM, o gráfico 6, originado pela 

pergunta número 6, apresenta as técnicas, táticas e procedimentos (TTP) que os 

oficiais presenciaram nas ações de GLO e que se assemelham às TTP militares. 

Gráfico 6 – TTP das ORCRIM 

 

Fonte: o autor 
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Cerca de 80% dos oficiais questionados verificaram o uso de TTP pelas 

ORCRIM e as exemplificaram citando as seguintes ações: estabelecimento de 

posições defensivas, postos de vigia, patrulhamento ostensivo, segurança de ponto 

forte, recrutamento de informantes, uso de postos de observação, progressão em 

área edificada, técnicas de guerrilha, deslocamentos em comboios, patrulhas e 

acampamentos em regiões de mata. As figuras 3 e 4 ratificam estas TTP, 

apresentando imagens registradas em ações de GLO na cidade do Rio de Janeiro. 

 

 Figura 3 – Posições defensivas das ORCRIM em comunidade carioca 

 

  Fonte: 1º Fórum de Debates do Observatório Militar da Praia Vermelha, abril de 2018. 

 

Figura 4 – Metralhadora .30 em setor de tiro predefinido pelas ORCRIM 

 

Fonte: 1º Fórum de Debates do Observatório Militar da Praia Vermelha, abril de 2018. 

 

Dessa forma, denota-se que não há, principalmente pelas autoridades, um 

consenso pela organização das ORCRIM. Porém, no nível tático, representado pelos 

oficiais questionados, existe uma percepção de forte organização. Suas TTP, 
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estruturas e principalmente a grande capacidade de aquisição de armamentos 

refletem diretamente no confronto direto, por vezes, exigindo um complexo 

planejamento e, até mesmo, o emprego de armas coletivas, para um enfrentamento 

mais adequado. 

 

4.5 ELEVADO GRAU DE VIOLÊNCIA NA REGIÃO DE CONFLITO 

O elevado grau de violência pode ser estudado nos questionários distribuídos 

aos oficiais por meio da pergunta número 7. Esse questionamento ponderou se o 

nível de violência promovido pelas ORCRIM, na cidade do Rio de Janeiro, mesmo 

que em áreas limitadas, pode ser considerado similar ao verificado em conflitos 

armados. O gráfico número 7 apresenta a percepção dos militares arguidos. 

 

Gráfico 7 – Nível de violência gerado pelas ORCRIM 

 

Fonte: o autor. 

 

Sobre a violência na cidade do Rio de Janeiro, o Secretário de Segurança 

Pública não definiu se os índices cariocas se assemelham a países que possuem 

um CANI em seu território. Ele confirmou que a cidade apresenta altas taxas de 

homicídios, cerca de 30 por 100 mil habitantes, e que isto demanda políticas de 

segurança pública para reduzi-la. 
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O General Richard afirmou que o Brasil é um país violento, segundo o 

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), já que normalmente 

aparece entre os 15 países com maior taxa de homicídio por 100mil habitantes. O 

Estado do Rio de Janeiro registrou taxa de 30 homicídios por 100mil habitantes em 

2016, exatamente na média brasileira, ficando longe dos entes federativos que 

ocupam as primeiras colocações do ranking nacional. Ele acrescentou, também, que 

a mídia internacional BBC publicou em março deste ano, no seu sítio, que Brasil é o 

país com maior número de cidades entre as 50 áreas urbanas mais violentas do 

mundo, possuindo 17 cidades no ranking. Entretanto, a cidade do Rio de Janeiro 

não está listada nesse ranking, confirmando seu posicionamento mediano entre as 

cidades brasileiras. 

Nesse sentido, o secretário disse que as facções criminosas são violentas por 

conta de um histórico de exclusão gerada pela desigualdade social, que é uma 

característica do país, e pela própria condição humana individualista, cada vez mais 

acirrada nas últimas décadas. Compreender a origem da violência não é uma 

questão simples, mas pode-se perceber que ela se materializa e se esparge em 

espiral e afeta a sociabilidade como um todo, sendo impreciso identificar seus 

marcos iniciais. Esses fatores combinados contribuem em grande monta para o alto 

número de homicídios que ocorrem nas localidades sob sua influência, bem como 

nas suas redondezas. 

O General argumentou ainda que o Rio de Janeiro, apesar de conviver com 

tiroteios diários, que causam medo e insegurança à população, ainda apresenta 

taxas de letalidade violenta medianas, quando comparadas com o resto do país. No 

Estado, como um todo, existem bolsões de violência, que, por vezes, espargem para 

todas as suas regiões, mas em linhas gerais permanecem concentrados em 

algumas áreas críticas. 

O Comandante Geral da PMERJ, Cel Laviano, disse não considerar que as 

estatísticas de violência na cidade do Rio de Janeiro se equivalem as de um CANI. 

Disse, também, que está ocorrendo uma redução nos crimes, principalmente, nos 

homicídios e nos roubos de rua e de carga, conforme registrado pelo Instituo de 

Segurança Pública. 

Um estudo realizado pela Comissão de Análise da Vitimização Policial da 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) apresentou o quantitativo de 
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policiais mortos e feridos nos últimos 24 anos, comparando-o com o número de 

baixas militares em conflitos armados do século XX (Figura 5). 

 

Figura 5– Quadro comparativo entre baixas de policiais na região metropolitana e de militares em CAI 

 

 
Fonte: Comissão de Análise da Vitimização Policial da PMERJ, 2018. 

 Esse estudo chegou à conclusão de que o Rio de Janeiro passa por uma 

guerra de causa socioeconômica, irregular, de 4ª geração, assimétrica, de guerrilha, 

psicológica e local. Afirmou, ainda, que não há no mundo baixas policiais de tal 

monta e que esse quantitativo se equipara e, por vezes, supera os números de 

conflitos armados. 

 Ainda quanto à violência na cidade do Rio de Janeiro, o ISP/RJ contabilizou, 

no ano de 2017, os seguintes dados relativos a homicídios (gráfico 8). Esses dados 

representam o número de pessoas mortas em um ano, sendo o referido período o 

mais violento da série, desde que o Instituto passou a monitorar as estatísticas de 

crimes. 
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Gráfico 8 – Número de homicídios na cidade do Rio de Janeiro em 2017. 

 
Fonte: ISP/RJ, 2018. 

 

Dessa maneira, denota-se, mais uma vez, que não há um consenso quanto à 

percepção de indicadores que classifiquem a situação do Rio de Janeiro como um 

CANI. Os agentes envolvidos diretamente nos embates têm destacado esta 

constatação e buscam reforçá-la por meios de dados e fatos, principalmente, no que 

tange a atos violentos praticados diretamente contra eles, em operações ou no dia a 

dia como cidadão comum. No entanto, as autoridades de segurança pública 

demonstram uma visão comparativa com outras regiões do Brasil e do Mundo. Elas 

identificam na capital fluminense uma alta taxa de violência, mas que não 

configuraria um conflito armado. 

 

4.6 O CONFLITO TER SIDO ANALISADO POR ORGANISMOS INTERNACIONAIS, 

ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS (AGNU) OU CONSELHO DE 

SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS 

A possibilidade da existência de um CANI na cidade do Rio de Janeiro, ou até 

mesmo no Brasil, nunca foi levado para análise de organismos internacionais. Isto 

porque existe um componente político necessário para que tal avaliação seja feita, 

além da ocorrência de embates mais ostensivos, aos olhos da comunidade 

internacional, entres as forças envolvidas.  

Assim, esta característica não é vista por este oficial como condição sine qua 

non para a configuração de um CANI no presente estudo. 
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5. AVALIAÇÃO DAS ESTRUTURAS JUDICIAIS DO ORDENAMENTO 

BRASILEIRO EM RELAÇÃO AO DICA 

Este capítulo visa a avaliar se as estruturas judiciais do ordenamento jurídico 

brasileiro possuem condições de atender aos preceitos do DICA, caso este ramo do 

Direito seja adotado em operações de Garantia da Lei e da Ordem pelo Exército 

Brasileiro na cidade do Rio de Janeiro. 

Quanto ao método empregado para esta parte do trabalho, foi enfatizada a 

consulta às normas que regulamentam as instituições que compõem a Justiça do 

Brasil. Também foram utilizadas em boa quantidade obras de membros do Ministério 

Público que tratam do assunto. Cabe salientar, a colaboração da Doutora Najla 

Nassif, via correio eletrônico, expressando sua opinião sobre o tema em pauta.  

Para tanto, foram avaliadas as bases do Poder Judiciário Brasileiro, por meio 

da análise das seguintes instituições e institutos jurídicos: 

• Prestação Jurisdicional; 

• Ministério Público e 

• Direito à Defesa. 

 

5.1 A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

A prestação jurisdicional representa a devida análise, com a consequente 

solução de fatos jurídicos4, que impactem no dia a dia ou na segurança jurídica da 

sociedade. 

Um ponto a ser apresentado é a falta de internalização do DICA no 

ordenamento jurídico brasileiro. À luz do arcabouço interno, apenas o Código Penal 

Militar (CPM) teria aplicação em caso de conflito armado internacional, e mesmo 

assim, sua parte referente a estado de beligerância somente seria aplicado após a 

declaração formal de guerra ou a edição de decreto de mobilização. O lapso entre a 

agressão estrangeira e a formalização pelo Estado Brasileiro seria regrado 

juridicamente pelo CPM em tempos de paz. 

Nesse mesmo entendimento, verifica-se que, em caso de CANI, ocorre uma 

defasagem ainda maior, uma vez que tal conceito não existe na Carta Magna e nos 

códigos infraconstitucionais brasileiros, trazendo dificuldades para uma possível 

                                                 
4 Fato Jurídico é todo acontecimento relevante para o direito e suscetível de regulação pela norma 
jurídica. Ele pode decorrer de um fato natural ou de uma conduta pessoal. (disponível em: 
https://juris-aprendiz.jusbrasil.com.br/artigos/461892802/ato-e-fato-juridico-e-natural, 20 de agosto 
de 2018) 

https://juris-aprendiz.jusbrasil.com.br/artigos/461892802/ato-e-fato-juridico-e-natural
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operacionalização do DICA, caso sua aplicação fosse decidida no contexto de GLO 

no Rio de Janeiro. 

No entanto, o inciso XXXV, do artigo 5º, da Constituição Federal, determina 

que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 

Neste enfoque, a Justiça Brasileira não pode deixar de prover a devida tutela 

jurisdicional, seja qual for a demanda, incluindo-se nesse rol a possível utilização do 

DICA em operações de garantia da lei e da ordem. 

A respeito desse tema o subprocurador da Justiça Militar da União (JMU), 

Doutor Carlos Frederico de Oliveira Pereira, defende que a JMU seria o juízo 

competente para julgar as lides que surgissem mediante emprego do DICA em Op 

GLO. Ele se baseia no entendimento que a JMU tem a competência de julgar os 

crimes militares praticados por militares federais, bem como por civis que atentarem 

contra os mesmos militares, conforme preconiza o artigo 124 da Constituição 

Federal. 

Art. 124. à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares 
definidos em lei. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a 
competência da Justiça Militar. (CF, 1988) 

 

Além disso, Carlos Pereira reforça sua ideia por meio dos artigos 84 G III e 66 

G IV das Convenções de Genebra, os quais determinam que, no âmbito do DICA, o 

julgamento de criminosos de guerra deve ser feito por tribunais militares, que não 

sejam políticos e que tenham sido regularmente constituídos. Ele afirma que embora 

estes dispositivos sejam voltados para CAI, atualmente, podem ser invocados, por 

analogia, para os conflitos não internacionais, até porque os tribunais supranacionais 

vêm reduzindo tais conceitos a um mesmo entendimento. 

Artigo 84 - Um prisioneiro de guerra só pode ser julgado por tribunais 
militares, a não ser que as leis em vigor na Potência detentora 
expressamente permitam os tribunais civis de julgar um membro das suas 
forças armadas pela mesma infração de que é acusado o prisioneiro de 
guerra. 
Em nenhum caso um prisioneiro de guerra será julgado por qualquer 
tribunal que não ofereça as garantias essenciais de independência 
imparcialidade geralmente reconhecidas e, em especial, cujo procedimento 
não lhe assegure os direitos e meios de defesa previstos no artigo 105. (III 
CONVENÇÃO DE GENEBRA, 1949) 
 
Artigo 66 - A Potência ocupante poderá, em caso de infração das 
disposições penais por ela promulgadas em virtude do segundo parágrafo 
do artigo 64, relegar os culpados aos seus tribunais militares, não políticos e 
regularmente constituídos, com a condição de os mesmos tribunais estarem 
situados no território ocupado. Os tribunais de recurso funcionarão de 
preferência no país ocupado. (IV CONVENÇÃO DE GENEBRA, 1949) 
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 Dessa forma, entende-se que a Magistratura brasileira, principalmente por 

meio da Justiça Castrense, possui condições e tem o dever de decidir nas 

demandas judiciais que possam surgir no caso de emprego do DICA em Op de GLO 

no Rio de Janeiro. 

 

5.2 O MINISTÉRIO PÚBLICO 

 O Parquet brasileiro é uma instituição permanente essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica e de interesses 

públicos e privados. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988) 

O Ministério Público (MP) possui dentro de suas funções institucionais 

promover, privativamente, a ação penal pública5. O artigo 6º da Lei Complementar 

Nr 75 e o artigo 129 da Carta Magna Brasileira corroboram esta afirmação. Isto traz 

como implicação, dentro do objeto de estudo, que qualquer lide que envolva crimes 

decorrentes de conflitos armados, em território nacional, deverá ser peticionada 

inicialmente por aquele órgão. 

A respeito do tema em pauta, a Dra Najla Nassif Palma, promotora da 

Justiça Militar da União, entende que o Ministério Público Militar seria o responsável 

pela ação penal em caso de conflitos armados. Ela se baseia na afirmação de que 

mesmo os crimes de guerra praticados por civis são em sua maioria de natureza 

militar. No entanto, deve-se frisar o posicionamento da promotora de que a situação 

do Rio de Janeiro não é o caso de Conflito Armado Não Internacional. Tal 

entendimento foi passado por via correio eletrônico para este oficial.  

Outro ponto trazido pela ilustre professora é que os tribunais militares são os 

únicos que possuem previsão de deslocamento para o teatro de operações. Esta 

mobilidade se traduz na necessidade do juízo em acompanhar in loco as operações 

para uma melhor compreensão dos fatos, inclusive quando ocorrerem em território 

estrangeiro. Tal fato se estende ao MP Militar, que se enquadra no contexto da 

Justiça Castrense, devendo cumprir suas atribuições institucionais nesse âmbito. 

(REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, 2016) 

Neste mesmo pensamento, o subprocurador da Justiça Militar da União, 

Carlos Pereira, diz que a falta de assimilação interna dos preceitos do DICA no 

Brasil, não seria uma barreira para que o Ministério Público manifestasse a sua 

                                                 
5 Ação Penal Pública é o instrumento utilizado pelo Ministério Público para postular ao Estado a 
aplicação de uma sanção decorrente de uma infração penal. 
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aplicação em um caso concreto durante Op GLO. O DICA, antes de tudo, se baseia 

em tratados de Direitos Humanos, que por sua vez são de caráter supralegal. 

O subprocurador acrescenta, ainda, que o caminho natural seria o 

oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Militar, uma vez que o 

descumprimento dos preceitos do DICA incorre em crime de natureza militar. Ele 

baseia sua afirmação no inciso II, letra c, do artigo 9º do Código Penal Militar (CPM), 

que trata das atribuições da JMU nos crimes praticados por militares. Reforça-se, 

que a Lei Nr 13491/17 ampliou a responsabilidade da Justiça Militar nos crimes 

dolosos contra vida de civis, mudando a competência que era do Tribunal do Júri 

para as Auditorias Militares em determinadas situação de emprego, dentre elas as 

de Garantia da Lei e da Ordem. 

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 
§ 2o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e 
cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da 
competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto: 
III – de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei 
e da ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o 
disposto no art. 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes 
diplomas legais 
b) Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999. (CPM, 1969) 
 

 

 Assim, verifica-se que o Ministério Público, destacadamente o Militar, possui 

condições e tem a obrigação constitucional de exercer suas funções dentro de um 

possível quadro de utilização do DICA em situações de emprego de tropas do EB 

em Op GLO na cidade do Rio de Janeiro. Esta instituição, inclusive, deve exercer 

sua prerrogativa de promoção da ação penal pública, bem como cumprir seu papel 

de Custos Legis, ou seja, fiscal da Lei, exigindo a eficaz aplicação dos meios 

investigativos e de prevenção de crimes no contexto do Direito Internacional dos 

Conflitos Armados.  

 

5.3 O DIREITO À DEFESA  

A Constituição Federal garante por meio do inciso LV do artigo 5º o direito ao 

Contraditório e Ampla Defesa a todas as pessoas que forem processadas em 

território nacional. Destaca-se, também, que a Lei Nr 1002/69, Código de Processo 

Penal Militar (CPPM), também exige a presença de um defensor para que qualquer 

processo penal militar tenha validade. No contexto de um possível CANI, isto 

significa que todos aqueles que se envolverem em lide de crime definido pelo DICA 

poderão exercer esta salvaguarda. Para tanto, deverão se utilizar de um advogado, 

http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/LEIS/LCP/Lcp97.htm
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sendo este ator indispensável para a administração da justiça, conforme preconiza a 

CF em seu artigo 133 e o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei Nr 

8906/94). 

Art. 2º O advogado é indispensável à administração da justiça. 
§ 1º No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce 
função social. 
§ 2º No processo judicial, o advogado contribui, na postulação de decisão 
favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos 
constituem múnus público. 
§ 3º No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e 

manifestações, nos limites desta lei. (Estatuto da OAB, 1994) 

 

Há algumas formas de se constituir um advogado em caso de defesa em um 

processo, seja ele penal ou cível, seja no contexto de uso do DICA em Op GLO. O 

mais costumeiro é a contratação de um advogado particular que será regrado pelo 

contrato de prestação de serviços e pelo Estatuto da OAB, até naquilo que tange a 

custas e honorários advocatícios. 

Outra forma é aquela assegurada na CF pela Defensoria Pública. Este órgão, 

dentre inúmeras outras funções, possui a responsabilidade de assistir àqueles 

indivíduos (militares e civis) que não possuem condições de constituir advogado seja 

por hipossuficiência6, seja por falta de conhecimento jurídico. Para tanto, a CF em 

seu artigo 134 define as atribuições da Defensoria Pública, que são 

complementadas pela Lei Complementar Nr 80/94, a qual organiza a Defensoria 

Pública da União. 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 
regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção 
dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, 
dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 
necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição 
Federal. (CF, 1988) 
 
Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: 
I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em 
todos os graus; 
V – exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e 
o contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas, em processos 
administrativos e judiciais, perante todos os órgãos e em todas as 
instâncias, ordinárias ou extraordinárias, utilizando todas as medidas 
capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa de seus interesses. (LC 
Nr 80, 1994) 

 

                                                 
6 A hipossuficiência é a carência financeira comprovada no Juízo por meio de uma declaração de 
hipossuficiência econômica, popularmente conhecida como "declaração de pobreza". A partir dessa 
declaração, o Juiz pode determinar que as custas de um processo sejam gratuitas (justiça gratuita), 
constituindo inclusive um defensor público para o cidadão. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art5lxxiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art5lxxiv
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No que tange aos militares que podem se envolver em processos e 

investigações no caso de emprego do DICA em Op GLO, existe outra possibilidade 

de defesa. A Advocacia Geral da União (AGU), conforme o artigo 131 da CF e o 

artigo 1º da Lei Complementar Nr 73/93, possui a missão de representar a União, 

judicial e extrajudicialmente, defendendo os interesses do Estado Brasileiro. 

No tocante aos militares empregados em Op GLO, pode-se evocar o apoio da 

AGU para a defesa dos mesmos, baseando-se no parágrafo 3º do artigo 7º do 

Decreto 3897/01, combinado com o inciso II, do artigo 22 da Lei Nr 9028/95. Estes 

dispositivos permitem que o militar que atue regularmente em operações de 

natureza militar e se envolva em algum fato jurídico, possa ser assistido pela AGU 

com todos os ônus financeiros por conta da União. 

Art. 7º Nas hipóteses de emprego das Forças Armadas na garantia da lei e 
da ordem, constitui incumbência: 
§ 3º O militar e o servidor civil, caso venham a responder a inquérito policial 
ou a processo judicial por sua atuação nas situações descritas no presente 
Decreto, serão assistidos ou representados judicialmente pela Advocacia-
Geral da União, nos termos do art. 22 da Lei no 9.028, de 12 de abril de 
1995. (DECRETO Nr 3897, 2001) 
 
 Art. 22.  A Advocacia-Geral da União e os seus órgãos vinculados, nas 
respectivas áreas de atuação, ficam autorizados a representar judicialmente 
os titulares e os membros dos Poderes da República, das Instituições 
Federais referidas no Título IV, Capítulo IV, da Constituição, bem como os 
titulares dos Ministérios e demais órgãos da Presidência da República, de 
autarquias e fundações públicas federais, e de cargos de natureza especial, 
de direção e assessoramento superiores e daqueles efetivos, inclusive 
promovendo ação penal privada ou representando perante o Ministério 
Público, quando vítimas de crime, quanto a atos praticados no exercício de 
suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse 
público, especialmente da União, suas respectivas autarquias e fundações, 
ou das Instituições mencionadas, podendo, ainda, quanto aos mesmos atos, 
impetrar habeas corpus e mandado de segurança em defesa dos agentes 
públicos de que trata este artigo. 
II - aos militares das Forças Armadas e aos integrantes do órgão de 
segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República, quando, em decorrência do cumprimento de dever constitucional, 
legal ou regulamentar, responderem a inquérito policial ou a processo 
judicial. (LEI Nr 9028, 1995) 

 

Além das possibilidades de se constituir um defensor nas formas acima 

apresentada, existe o ente denominado Defensor Dativo. Este instituto jurídico 

permite que caso não exista um defensor público disponível para o réu, ser-lhe-á 

nomeado um advogado disponível (defensor dativo), correndo às custas do 

processo por conta do Poder Judiciário, caso seja comprovado sua hipossuficiência. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#tit.ivcap.iv
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Esta modalidade se defesa é prevista no Código de Processo Penal em seu 

artigo 263 e no Código de Processo Penal Militar no parágrafo 2º, do artigo 71 

(Nomeação Obrigatória de Defensor). 

Art. 71. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado 
ou julgado sem defensor. 
Defensor dativo 
§ 2º O juiz nomeará defensor ao acusado que o não tiver, ficando a este 
ressalvado o direito de, a todo o tempo, constituir outro, de sua confiança. 

 

Neste sentido, verifica-se que mesmo em caso de utilização do DICA em Op 

GLO na cidade do Rio de Janeiro, todos os arrolados em um provável processo 

terão condições de exercer na plenitude o direito de defesa. Seja por intermédio de 

um advogado constituído ou defensor dativo, o contraditório e ampla defesa serão, 

por força de lei, respeitados pelas autoridades jurídicas brasileira. 
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6. CONCLUSÃO 

O presente trabalho de conclusão de curso buscou analisar a possibilidade de 

emprego do Direito Internacional dos Conflitos Armados no contexto das operações 

de Garantia da Lei e da Ordem pelo Exército Brasileiro na cidade do Rio de Janeiro. 

Esse estudo foi motivado devido ao grande número de operações em que o 

Exército vem se ocupando ao longo dos últimos anos, principalmente, na presente 

década. Em todo o Brasil, o EB apoia governos estaduais no âmbito da segurança 

pública, seja por operações ostensivas em situações de crise, seja pelo apoio 

logístico ou de instrução para reforçar o preparo das forças policiais previstas no 

artigo 144 da Constituição Federal. 

Nesse escopo, o Rio de Janeiro tem se destacado tanto pela quantidade de 

operações lideradas pelo Exército, no combate ao crime organizado, como na baixa 

sensação de segurança que a população possui, ainda que a capital fluminense, 

segundo estatísticas, não seja a cidade mais violenta do Brasil.  

Porém, a importância política e cultura do Rio, bem como a grande 

capacidade das organizações criminosas em se articular para alcançar objetivos 

escusos, propiciam ações de vulto, onde se destaca atualmente a Intervenção 

Federal capitaneada pelo General de Exército Walter de Souza Braga Netto, 

Comandante Militar do Leste. 

Na década de 2010 já ocorreram operações de GLO de grande envergadura 

(Operação Arcanjo e Operação São Francisco) e a segurança dos Grandes Eventos. 

Durante esse período, pode-se constatar a redução dos índices de criminalidade na 

cidade, que após algum tempo retornaram aos mesmos patamares. Como causas 

desse recrudescimento podem ser citadas: a dificuldade financeira do Estado do Rio 

de Janeiro, o sucateamento logístico e de pessoal da Polícia Militar e o grande poder 

econômico e operativo dos criminosos. 

 Diante desse quadro, este oficial buscou verificar uma forma de potencializar 

o poder de combate do Exército nas Op GLO, visando a propiciar uma alguma 

vantagem para as tropas em presença.  

Após a observação do contexto atual, da análise de experiências em missões 

de GLO anteriores na cidade do Rio e da leitura de obras e artigos de alguns juristas 

do direito militar, propôs-se esse trabalho, que teve como objetivo geral analisar se o 

DICA é aplicável juridicamente em Op GLO na capital carioca. 
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Ressalta-se que não foram foco de análise as vantagens táticas ou 

estratégicas que esse ramo do Direito poderia auferir no contexto da GLO e nem os 

reflexos políticos internos ou internacionais que poderiam advir dessa aplicação. 

Sugerindo-se, desde já, que outro pesquisador o faça no futuro como complemento 

a essa pesquisa. 

Para alcançar objetivo geral definido foram elencados dois objetivos 

específicos, quais sejam: 

• Verificar se o emprego do EB no Rio de Janeiro, em Op GLO, está 

ocorrendo em um ambiente que pode ser classificado como conflito armado não 

internacional. 

• Avaliar se as estruturas judiciais existentes no sistema jurídico 

brasileiro possuem condições de atender ao DICA em Op GLO na cidade do Rio de 

Janeiro.  

Depois de definidos os pontos a serem alcançados, foram estudadas as 

legislações pertinentes ao assunto e as obras de operadores do direito que lidam 

com o tema. Além disso, foram enviados questionários a oficiais superiores do 

Exército que já estiveram em Op GLO na cidade do Rio e realizadas entrevistas com 

autoridades, via correio eletrônico, que pudessem contribuir de forma relevante com 

a pesquisa. 

Quanto ao primeiro objetivo específico, verificou-se que existem duas 

percepções bem claras no contexto das Op de garantia da lei e da ordem. A primeira 

é a percepção dos que diretamente estão envolvidos nos embates com as ORCRIM 

e a segunda das autoridades, com uma visão mais política, no conceito puro da 

palavra.  

Os elementos diretamente envolvidos, sejam oficiais do Exército ou policiais 

militares, afirmam que a situação do Rio de Janeiro pode ser caracterizada como um 

Conflito Armado Não Internacional. Eles se baseiam, dentre outras características, 

nos índices de violência, no grande número de armas de guerra presentes nas mãos 

dos criminosos, nas baixas de policiais e nas suas experiências em enfrentamentos, 

onde, por vezes, as ORCRIM se assemelham a forças militares em suas técnicas e 

táticas. 

Por outro lado, as autoridades entendem não haver um CANI, por verificarem 

que o Estado ainda é presente e faz valer, mesmo que pelo uso da força em 

algumas localidades, a lei, a ordem e os direitos da população. Para eles seria 
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temerário e desnecessário assumir a existência de um CANI, uma vez que o 

governo ainda mantem em situação de normalidade sua vontade legal e 

representativa do povo. 

De forma parcial, pode-se concluir que quanto a caracterização de um 

Conflito Armado no Rio de Janeiro, existem requisitos que são atendidos, 

principalmente no que tange às similitudes com forças militares em relação a TTP e 

armamentos das ORCRIM. No entanto, essa percepção é falha em alguns pontos, 

quando se analisa mais detalhadamente o domínio de parte do território e a 

existência de lideranças exercendo o comando e controle sobre suas forças. 

Assim, a constatação total de um CANI no Rio de Janeiro é improvável, mas 

viável, quando analisados casos concretos e específicos, delimitados no tempo e no 

espaço. A interpretação do juiz responsável pela demanda concreta seria decisiva, 

isso porque a caracterização do conflito armado ocorre apenas em alguns aspectos 

preconizados pela legislação do Direito Internacional Público.  

A possibilidade jurídica de emprego do DICA em operações de GLO no Rio 

de Janeiro repousaria somente em episódios isolados, onde tropas fossem 

violentamente atacadas, dependendo mesmo assim de manifestação do Ministério 

Público e da aquiescência do juízo pelo emprego do referido Direito, conforme 

defende o Dr Carlos Frederico Pereira. 

Quanto ao segundo objetivo específico, avaliar se estruturas judiciais 

existentes no sistema jurídico brasileiro possuem condições de atender ao DICA em 

Op GLO na cidade do Rio de Janeiro, esta pesquisa concluiu que sim.  

O Poder Judiciário brasileiro possui órgãos e instituições sólidas para aplicar 

esta norma supranacional. Mesmo que o DICA não esteja internalizado no 

ordenamento nacional, caso fosse evocado, a Magistratura, o Ministério Público e os 

elementos de defesa poderiam operá-lo normalmente. 

 O Poder Judiciário Brasileiro possui fortes pilares e instituições maduras, 

bem alicerçadas em leis próprias e na Constituição Federal, que mesmo em 

situações de crise podem garantir os direitos mais básicos, bem como defender os 

Direitos Humanos, base do Direito Internacional dos Conflitos Armados. 

Também se apurou que, caso o DICA fosse empregado no Rio de Janeiro, a 

Justiça Militar seria a mais apta a atuar nas demandas vindouras. Por ser destinada 

a vida castrense, ela possui estruturas e seus integrantes preparo e experiência que 
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permitiriam uma melhor compreensão dos fatos, uma vez que envolveriam, em sua 

maioria, crimes de natureza militar. 

Nesse sentido, finalmente, pode-se concluir que não há uma caracterização 

clara e total de conflito armado na cidade do Rio de Janeiro. Porém, a aplicação do 

DICA em Op GLO, pelo Exército, na cidade do Rio de Janeiro, em passagens 

concretas e pontuais é possível, dependendo da análise de autoridades políticas e 

jurídicas. Ademais, mesmo que de forma episódica, o Poder Judiciário possui 

capacidade de apurar e processar os fatos jurídicos que advenham, bastando que 

os atores envolvidos se manifestem em favor do Direito Internacional dos Conflitos 

Armados. 
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Alu CCEM 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO DESTINADO AOS OFICIAIS DO EXÉRCITO 
 

1) O Sr considera que as organizações criminosas (ORCRIM) que atuam na cidade 
do Rio de Janeiro possuem comandantes responsáveis por suas ações? Caso 
positivo cite exemplo. 

(   ) Sim    (   ) Não 

2) O Sr considera que as organizações criminosas (ORCRIM) possuem controle 
sobre partes do território carioca? Caso positivo cite exemplos. 

(   ) Sim    (   ) Não 

3) Analisando as ORCRIM cariocas, assinale as estruturas/ações (mesmo que de 
forma semelhante) que o Sr constatou em suas constituições. 
(    )  quartel - general  (   ) estrutura hierárquica  (   ) transmissão de ordens militares 

(  )  delimitação de um teatro de operações        (   ) resistência à ataques                  

(    )realização de ofensivas        

(   ) Outras __________________________              (     ) não verifiquei nada 
 

4) Quanto ao armamento utilizado pelas ORCRIM, o Sr considera que elas 

conseguem executar que atividades? 

 (   ) Adquirir  (   ) Transportar    (    ) Distribuir   (   ) Não conseguem executar 

nenhuma atividade 
 

5) Ainda em relação ao armamento, o Sr considera que as ORCRIM utilizam armas 

concebidas para o emprego em conflitos armados? Se SIM, com que tipo de armas 

o Sr já se deparou? Se NÃO, deixe em branco. 

(   ) Fuzil 

(   ) Granada 

(   ) Minas 

(   ) Explosivos (improvisados ou convencionais)  

(   ) Metralhadoras de uso exclusivo 

(   ) Outros ____________________________________________________. 

 

6) Quanto às Técnicas, Táticas e Procedimentos (TTP) utilizados pelas ORCRIM, o 

Sr considera que se assemelham às TTP militares? Se SIM, o Sr pode exemplificar? 

                                                      (   ) Sim    (   ) Não 

7) O Sr considera que o nível de violência promovido pelas ORCRIM, na cidade do 

Rio de Janeiro, mesmo que em áreas limitadas, pode ser considerado similar ao 

verificado em conflitos armados? Utilize o espaço para alguma observação. 

(   ) Sim    (   ) Não
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ANEXO B – PERGUNTAS ENVIADAS AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E AO 

COMANDANTE GERAL DA PMERJ 

 

1) O senhor considera que as organizações criminosas (de milicianos ou grupos 

criminosos “tradicionais”) que atuam no Rio de Janeiro são grupos armados 

organizados, que possuem comandantes responsáveis? Caso positivo, o senhor 

poderia exemplificar? 

  

2) O Senhor entende que exista por parte de organizações criminosas (ORCRIM) 

controle ou situação análoga de parcela do território carioca? Caso positivo, o 

senhor poderia citar exemplos deste controle? 

 

3) O senhor percebe que as ORCRIM possuem um grau de organização mínimo, 

possuindo estruturas e procedimentos similares às forças militares, tais como: 

quartel general, transmissão de ordens, delimitação de área de atuação, resistência 

a ataques de oponentes e realização de ofensivas bem-sucedidas? O senhor pode 

citar exemplos? 

 

4) O senhor entende que os armamentos utilizados pelas ORCRIM são em 

quantidade e capacidade similares aos existentes em conflitos armados em outras 

partes do mundo. O senhor pode citar números ou estimativas e tipos de armas 

existentes nas mãos de criminosos na cidade do Rio? 

 

5) O senhor considera que as ações das ORCRIM na cidade do Rio, quanto a 

intensidade, violência (número de vítimas) e armamento constituem hostilidades 

graves que geram um cenário de Conflito Armado Não Internacional? O senhor pode 

apresentar estimativas numéricas da violência na cidade do Rio de Janeiro? 
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ANEXO C – PERGUNTAS ENVIADAS À DOUTORA NAJLA NASSIF PALMA 

 

1) A senhora considera que o cenário atual na cidade do Rio de Janeiro, quanto à 

segurança pública, permite a caracterização de um conflito armado não internacional 

(CANI), conforme os critérios das Convenções de Genebra e seus protocolos 

adicionais? 

 

2) A senhora entende que o DICA se aplica às atuais operações de Garantia da Lei 

e da Ordem do Exército Brasileiro na cidade do Rio de Janeiro? Quais os motivos 

para essa aplicação ou não do DICA? Nessa questão considera-se o contexto geral 

das operações, onde as organizações criminosas (ORCRIM) cariocas possuem 

elevado poder de combate e implementam grande violência à sociedade. 

 

3) A senhora considera viável a aplicação do DICA em episódios esporádicos de 

confronto entre tropas do Exército e integrantes das organizações criminosas, onde 

o grau de violência e de emprego de aparato bélico alcancem níveis elevados? Essa 

aplicação seria pontual, dependendo do fato jurídico que viesse a ser analisado, 

mesmo que no contexto geral da operação fossem aplicadas as normas penais 

comuns. 

 

4) Caso o DICA fosse aplicado na cidade do Rio de Janeiro, o Poder Judiciário teria 

condições de lidar com esse ramo do direito? No entendimento do senhora, qual 

seria a Justiça responsável, a Justiça Militar da União ou a Justiça Comum? E 

quanto às estruturas judiciárias como defensorias, procuradorias e sistema 

penitenciário, estariam aptos a absorver essa nova demanda? 

 

5) Quanto a possível utilização do DICA em Op GLO, o senhora crê ser necessário a 

internalização deste ramo pelo Poder Legislativo? Ou a simples evocação de seus 

princípios, pela promotoria ou juízo (em demandas judiciais), seria suficiente para 

validar sua aplicabilidade perante os casos concretos de emprego das tropas do 

Exército frente às ORCRIM? Nesse ponto seriam respeitadas as condicionantes 

para aplicação do DICA e para caracterização de um CANI. 

 


