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RESUMO 
 

O presente trabalho tem por finalidade prover uma análise do amparo jurídico sob o 
qual se apoiam as ações bélicas do Exército Brasileiro nas comunidades do Rio de 
Janeiro – RJ. 
A atuação do Exército Brasileiro na cidade do Rio de Janeiro em ações de Garantia 
da Lei e da Ordem (GLO), acontecem em um contexto onde a criminalidade alcança 
níveis alarmantes. É notório que os agentes criminosos dispõem de armamentos de 
elevado poder de fogo, e em alguns casos dominam áreas onde o poder estatal já 
não é mais efetivo. Assim, as operações deprendidas pelo Exército Brasileiro 
encontra resistência, e muitas vezes ocorrem confrontos entre os elementos 
criminosos e a tropa empregada. 
Por consequência, esse estudo tem por escopo avaliar as relações entre a 
legislação vigente e as necessidades jurídicas dos elementos das tropas 
empregadas, nos casos de emprego de armamento com munição letal. Pois conflitos 
armados, em especial nas áreas urbanas, podem gerar vários efeitos, dentre os 
quais destacam-se o alvejamento dos elementos criminosos e também o risco 
colateral para a população local. 
Assim, será buscado confirmar se existe uma segurança jurídica sólida para as 
ações bélicas do Exército Brasileiro nas ações de GLO nas comunidades do Rio de 
Janeiro. 
 
 
Palavras-chave: amparo, análise, comunidade, confronto, GLO, jurídico, letal, 
segurança. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
The present work aims to provide an analysis of the legal support under which the 
Brazilian Army's war actions in the communities of Rio de Janeiro - RJ are supported. 
The performance of the Brazilian Army in the city of Rio de Janeiro in Law and Order 
Guarantee (GLO) actions takes place in a context where crime reaches alarming 
levels. It is notorious that criminal agents have weapons of high firepower, and in 
some cases dominate areas where state power is no longer effective. Thus, the 
operations deprived by the Brazilian Army meet resistance, and often clashes occur 
between the criminal elements and the troop employed. 
Consequently, this study aims to evaluate the relationship between the current 
legislation and the legal needs of the elements of the troops employed, in the case of 
use of weapons with lethal ammunition. For armed conflicts, especially in urban 
areas, can have several effects, among which the targeting of criminal elements and 
also the collateral risk for the local population. 
Thus, it will be sought to confirm if there is a solid legal certainty for the Brazilian 
Army's war actions in the GLO actions in the communities of Rio de Janeiro. 
 
 

KEY WORDS: analyse, community, confrontation, GLO, legal, letal, security.  
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INTRODUÇÃO 
 

A criminalidade e a violência são assuntos amplamente discutidos no Brasil, 

devido ao impacto que esses temas trazem sobre a nossa sociedade. O Brasil tem 

se destacado em níveis globais quanto ao número de homícidios (ONU, 2018, world 

health statics).  

A ineficiência estatal em coibir a criminalidade, gerou uma situação crítica de 

segurança pública no Brasil. No cenário nacional a cidade do Rio de Janeiro 

experimentou um crescimento alarmante do poder e da influência exercidos pelos 

criminosos. Em determinadas áreas o aparato estatal deixou de exercer sua 

autoridade, conforme artigo do Instituto Liberal, Rio de Janeiro: “um estado gerido 

pelo poder paralelo do crime organizado”. 

Nesse contexto, as Forças Armadas tem sido chamadas em diversos episódios 

a colaborar com as Forças Auxiliares na contenção da criminalidade, em Operações 

de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) na cidade do Rio de Janeiro. Assim, o 

envolvimento do Exército Brasileiro ocorre de forma preponderante, devido a sua 

vocação para operações terrestres.  

Naturalmente que a execução das atividades de GLO exigem uma exposição 

acentuada da tropa ao ambiente social. Por consequência, podem ser demandadas 

ações bélicas contra elementos criminosos ou hostis, durante o cumprimento das 

atribuições das forças empregadas.  

 Assim, o foco de estudo deste trabalho será o estudo do amparo jurídico 

destas ações bélicas da tropa do Exército Brasileiro (EB) nas suas atividades nas 

comunidades do Rio de Janeiro. 

 
1.1 PROBLEMA 
 

A presença da tropa, em específico, do Exército Brasileiro em operações 

militares na cidade do Rio de Janeiro, gera uma interação entre a sociedade e os 

militares. Desta interação pode-se notar alguns aspectos, dentre os quais destacam-

se: 

 1) as implicações do uso da violência no cumprimento dos objetivos das 

operações impostas à tropa; 

 2) o efeito colateral que pode advir sobre a população civil não envolvida em 

ações criminosas. 
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Em situação de paz e de normalidade constitucional, os aspectos supracitados 

convergem para a questão do amparo jurídico em que são fundamentadas essas 

operações. Uma vez que o arcabouço legal deve prover a legitimidade do uso da 

força, e também deve garantir a segurança jurídica para os militares envolvidos, 

além de proporcionar um abiente favorável para a eficiência das operações. Deve-se 

ter em mente que as normas legais devem equilibrar os direitos individuais que o 

ordenamento jurídico garante a todos os cidadãos, inclusive, aos criminosos que 

representam a criminalidade a ser combatida. 

 Assim, esse estudo visa analisar e responder os seguintes questionamentos: 

1) O ordenamento jurídico vigente no Brasil assegura amparo jurídico e  

legitimidade das ações bélicas do Exército Brasileiro nas comunidades no Rio de 

Janeiro?  

2) A legislação vigente garante segurança jurídica para a tropa?  

 
1.2 OBJETIVOS 
 

O presente estudo se desenvolverá tendo como objetivos: 

 Analisar se o ordenamento legal vigente no Brasil garante amparo 

jurídico e legitimidade às ações bélicas praticadas pelo Exército Brasileiro no 

desenvolvimento das operações militares nas comunidades da cidade do Rio 

de Janeiro.  

 Analisar se a legislação vigente garante segurança jurídica à tropa 

empregada. 

.  

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 
 

Este trabalho se faz relevante sob o aspecto que devido à frequência com que 

o Exército Brasileiro tem sido empregado em operações de Garantia da Lei e da 

Ordem, em especial nas comunidades do Rio de Janeiro, faz com que a tropa fique 

exposta a situações de risco.  

E também o escopo das operações militares desenvolvidas nessas áreas 

passa, necessariamente, sobre os aspectos legais vigentes. Essas questões legais 

trazem consequências diretas sobre as atividades militares, como o procedimento 

para atingir os objetivos impostos, a legitimidade das ações e a segurança jurídica 

para o pessoal militar envolvido. 
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A justificativa basilar desse trabalho é oferecer ao leitor uma análise das 

questões legais que influenciam no amparo jurídico e na legitimidade das ações 

bélicas impetradas pelo Exército Brasileiro em suas ações nas comunidades do Rio 

de Janeiro e as consequências jurídicas para as operações e para os integrantes 

das tropas envolvidas.  

 
2  METODOLOGIA 
 

A pesquisa será conduzida através de uma pesquisa bibliográfica, analisando a 

Constituição Federal de 1988, o Código de Processo Penal (civil e militar), o Código 

Penal Civil e Militar e leis conexas com o tema.  

Também serão avaliados, através de pesquisa documental, as regras de 

engajamento da Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Também serão analisados 

os dados e informações das Operações Militares no Rio de Janeiro, quanto a 

conflitos armados, número de feridos e mortos, e processos judiciais envolvendo a 

tropa. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1.1 ANÁLISE LEGAL DO EMPREGO DAS FORÇAS ARMADAS PARA O USO DE 
AÇÕES BÉLICAS EM TERRITÓRIO NACIONAL EM TEMPO DE PAZ 
 

Para que que o Exérciro Brasileiro (EB) possa desenvolver ações bélicas em 

algum ponto do território nacional em tempos de paz, é necessário que esse fato 

esteja fundamentado na legislação vigente. Existe a previsão que o EB atue na faixa 

de fronteira no combate a crimes transfronteiriços, de acordo com o proveisto no Art. 

17-A, inciso IV, da Lei Complementar Nr 97, de 09 de junho de 1999. Porém a 

atuação de militares das Forças Armadas nas comunidades do Rio de Janeiro fica 

limitada a determinados contextos que serão abordados a seguir. Para o 

desenvolvimento deste estudo é importante que haja o entendimento do contexto de 

atuação das Forças Armadas no Brasil, notadamente nas chamadas Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e na situação de intervenção federal nos 

estados. Assim, vejamos o que dispõe o texto da Consituição Federal de 1988 

(CF/88) sobre as atribuições das Forças Armadas:  

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e 

pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 

organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 

suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
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garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 

lei e da ordem. 

§ 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na 

organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. (Brasil,1988) 

 

Portanto, é notório que existe a previsão constitucional do emprego das Forças 

Armadas em situações de não-guerra, neste caso, para a Garantia da Lei e da 

Ordem. É preciso que entadamos bem o que é GLO, para tanto observemos o que 

estabelece a publicação “Garantia da Lei e da Ordem - MD33-M-10 

(2ªEdição/2014)”:  

“é uma operação militar determinada pelo Presidente da República e 
conduzida pelas Forças Armadas de forma episódica, em área previamente 
estabelecida e por tempo limitado, que tem por objetivo a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio em situações 
de esgotamento dos instrumentos para isso previstos no art. 144 da 
Constituição ou em outras em que se presuma ser possível a perturbação 
da ordem (Artigos 3º, 4º e 5º do Decreto Nº 3.897, de 24 de agosto de 
2001)” 

 

As operação de GLO são operações militares que devem ser empregadas em 

situações extremas, onde a instabilidade dos meios de primeira ordem existentes já 

não são suficientes para promover a aplicabilidade da lei e a sustentabilidade da 

ordem vigente. 

Os meios de primeira ordem citados anteriormente são os previstos no § 6º do 

art. 144 da CF/88, que estabelece que as Polícias Civis e Militares subordinam-se 

aos governos estaduais para proverem a segurança pública em suas respectivas 

unidades federativas. Neste artigo existe, ainda, a definição de que é dever do 

Estado  prover a segurança pública, o que traduz-se pela garantia da ordem pública, 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio.  

Em situações específicas, devidos a diversos fatores que não serão abordados 

neste momento, os órgãos de segurança pública podem tornar-se ineficientes ou 

insuficientes em sua missão constitucional, tornando necessário o emprego das 

Forças Armadas para restabelecer normalidade social. 

Para fins de estudo neste trabalho, examinaremos a legislação no que tange ao 

emprego das Forças Armadas em operações de garantia da lei e da ordem (GLO), 

conforme a Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999: 

Art. 15. O emprego das Forças Armadas na 
defesa da Pátria e na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da 
ordem, e na participação em operações de paz, é de responsabilidade do 
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Presidente da República, que determinará ao Ministro de Estado da Defesa 
a ativação de órgãos operacionais, observada a seguinte forma de 
subordinação: 

§ 1o Compete ao Presidente da República a 
decisão do emprego das Forças Armadas, por iniciativa própria ou em 
atendimento a pedido manifestado por quaisquer dos poderes 
constitucionais, por intermédio dos Presidentes do Supremo Tribunal 
Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. 

§ 2o A atuação das Forças Armadas, na garantia 
da lei e da ordem, por iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, 
ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da 
República, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados 
no art. 144 da Constituição Federal. 

§ 3o Consideram-se esgotados os instrumentos 
relacionados no art. 144 da Constituição Federal quando, em determinado 
momento, forem eles formalmente reconhecidos pelo respectivo Chefe do 
Poder Executivo Federal ou Estadual como indisponíveis, inexistentes ou 
insuficientes ao desempenho regular de sua missão constitucional 

§ 4o Na hipótese de emprego nas condições 
previstas no § 3o deste artigo, após mensagem do Presidente da República, 
serão ativados os órgãos operacionais das Forças Armadas, que 
desenvolverão, de forma episódica, em área previamente estabelecida e por 
tempo limitado, as ações de caráter preventivo e repressivo necessárias 
para assegurar o resultado das operações na garantia da lei e da ordem. 

 § 5o Determinado o emprego das Forças Armadas 
na garantia da lei e da ordem, caberá à autoridade competente, mediante 
ato formal, transferir o controle operacional dos órgãos de segurança 
pública necessários ao desenvolvimento das ações para a autoridade 
encarregada das operações, a qual deverá constituir um centro de 
coordenação de operações, composto por representantes dos órgãos 
públicos sob seu controle operacional ou com interesses afins. (Brasil,1988) 

O texto supracitado revela que os legisladores nacionais, entederam que o 
emprego da tropa em GLO era e é real, e plenamente plausível, logo houve uma 
preocupação em prover a regulação legal das operações militares deste tipo. Essa 
regulação legal alicerça o que chamamos de amparo jurídico ou amparo legal. A 
definição desses conceitos nada mais é do que a previsão legal de uma determinada 
matéria ou assunto. Isto implica na conceituação de que Administração pública 
somente pode fazer o que está devidamente previsto em lei, sob pena de infringir o 
princípio constucional da legalidade (Artigo 37, CF/88) 

3.1.2 ANÁLISE DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR MILITARES E 
DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE 

Segundo o Caput do Artigo 124 da CF/88, fica estabelecido que “compete à 
Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei”. Nesse 
contexto temos que destacar os seguintes textos do Código Penal Militar (CPM), 
instituído pelo DECRETO-LEI Nº 1.001, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969: 

1) O Artigo 1º do CPM estabelece que “Não há crime sem lei anterior que o 
defina nem prévia cominação legal”.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%201.001-1969?OpenDocument
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2)  As definições e a conceituação de crime militares em tempos de paz são 
estabelecidos pelo Artigo 9º do CPM, na seguinte redação relevante ao 
nosso estudo:  

   Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:  

        I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo 
diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o 
agente, salvo disposição especial;  
        II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação 
penal, quando praticados:   (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017) 
        a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar 
na mesma situação ou assemelhado;  
§ 1o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e 
cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do 
Júri.    (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017) 
§ 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:      (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017) 
I – do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo 
Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa;      (Incluído 
pela Lei nº 13.491, de 2017) 
II – de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão 
militar, mesmo que não beligerante; ou      (Incluído pela Lei nº 13.491, de 
2017) 
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:      (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017) 
a) Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de 
Aeronáutica;      (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017) 
b) Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999;        (Incluída pela Lei nº 
13.491, de 2017) 
c) Decreto-Lei no 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo 
Penal Militar; e        (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017) 
d) Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.      (Incluída pela 
Lei nº 13.491, de 2017) (BRASIL1969) 

Da análise da legislação supracitada é importante inferir que a tropa, 
obviamente, quando empregada está sujeita ao cometimento de crimes, 
independente de culpa ou dolo. Assim, a Lei nº 13.491/17, modificou o Artigo 9º do 
CPM com a finalidade expandir a alçada da Justiça Militar da União (JMU). Essa 
modificação, no meu entender, visa garantir aos indivíduos da tropa empregada um 
processo e julgamento realizado por autoridades judiciais que tenham uma maior 
familiaridade com os assuntos militares.  

Outro termo que necessita ser compreendido para o bom entendimento deste 
trabalho é o de “excludente de ilicitude”. Essa terminologia está prevista no Artigo 23 
do Código Penal, conforme redação a seguir:  

Exclusão de ilicitude (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
        Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: (Redação dada 

pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
        I - em estado de necessidade; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 
        II - em legítima defesa;(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7565.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp97.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1002.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4737.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
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        III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de 
direito.(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
        Excesso punível (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
        Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, 
responderá pelo excesso doloso ou culposo.(Incluído pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 

 Assim, se as ações bélicas da tropa ou algum outro fato ou ação, caso 
resultem em algum tipo penal, forem enquadradas em alguma parte do artigo 
supracitado, não serão considerados crimes. 

É importante conceber a ideia de que o ambiente em que se exige o emprego 
de tropas federais é um ambiente bastante complexo e inseguro. Pois, na imposição 
da lei e da ordem, podem ocorrer confrontos com agentes perturbadores da ordem 
pública (APOP), ou mesmo situação em que se exija a atuação contra ilícitos, 
realizando, por exemplo, prisões ou apreensões. 

Por consequência, denota-se que o planajemento das operações de GLO deve 
comtemplar instruções de nivelamento de conhecimento jurídico para a tropa 
empregada, uma assessoria jurídica ágil e capaz,além de ordens e determinação de 
ações claras e simples que visem a eficiência. O correto adestramento para essas 
operações, poderia garantir aos militares no contexto operativo, uma ”segurança 
jurídica” bastante sólida. 

Prescinde conhecer o significado do termo segurança jurídica, que pode ser 
compreendido por um artigo da Revista Consultor Jurídico, de 21 de junho de 
2003, que prescreve a seguinte definição: “A segurança é o princípio que forma 
intelectivamente nos destinatários a certeza do direito. A segurança jurídica dá aos 
indivíduos a certeza de agir conforme o direito.” Por esta definição fica bem evidente 
que o amparo jurídico somado ao entendimento desse amparo fornecem aos 
indíviduos uma base para que as ações militares sejam desencadeadas de acordo 
com a legalidade,e portante sem problemas ou questionamentos jurídicos. 

3.2 AS OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM NAS COMUNIDADES 
DO RIO DE JANEIRO 
 

3.2.1 A VIOLÊNCIA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ 
 
A violência na cidade do Rio de Janeiro ganha destaque por algumas 

peculiaridades que trazem um triste cenário para esta cidade. Essas peculiaridades 
podem ser descritas pelos seguintes aspectos: 

1. A violência urbana: 
2. O armamento utilizado pela criminalidade; 
3. A ineficiência do sistema investigativo e penal; 
4. As condições sócio-economicas; 
5. A geografia local; 
6. As condições do pessoal e do material das Forças de Segurança 

Pública. 
 

Todos esses fatores fomentam um ambiente propício para a que criminalidade 
cresça e se potenciaize cada vez mais na cidade do Rio de Janeiro 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
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Nas favelas cariocas estão localizados redutos de criminosos, já que nestes 
locais devido a densidade da população, falta de planejamento urbano e índices de  
desenvolvimento humano (IDH) baixos, favorecem a atuação de criminosos.  Em 
especial ressalta-se os criminosos envolvidos com tráfico de drogas, que de maneira 
notória possuem armamentos pesados, que em muitos casos competem com o 
armamento de forças legais, vide gráfico 2. 

Destaca-se também a surgimento e o crescimento da chamada “mílicia” no Rio 
de Janeiro. Esse aspecto da criminalidade também é bastante relevante nesse 
contexto violento, pois a mílicia é constiuída em maior parte por pessoas que são ou 
já foram policiais. Isto implica que esse capital humano possui treinamento e 
também influência dentro da estrutura governamental, o que dificulta o trabalho de 
combate a essa faceta criminal.  

 Abaixo seguem alguns gráficos que exemplificam a situação geral da capital 
sob a ótica dos aspectos acima citados. Os gráficos foram retirados do site do 
Instituto de Segurança Pública (ISP). 

 
Gráfico 1 – ÍNDICES DE LETALIDADE VIOLENTA NO RIO DE JANEIRO

 
Fonte: http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/ 
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Gráfico 2 – ARMAS APREENDIDAS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
 

 
Fonte: http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/ 

 
3.2.2 AS OPERAÇÕES DE GLO E A INTERVENÇÃO FEDERAL NO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO – RJ  
 
Nessa parte do estudo abordaremos alguns aspectos das Operações de GLO e 

da Intervenção Federal na área de segurança pública no Rio de Janeiro. É 
importante ressaltar que as Operações de GLO, são operações militares limitadas 
em um contexto de tempo e espaço a fim de por termo a uma anormalidade social, 
conforme abordado no item 3.1.1 deste trabalho. Enquanto que a Intervenção 
Federal, calcada no Artigo 34 da CF/88, trata de uma medida mais ampla, em que o 
poder federal intervem numa unidade da federação a fim de resolver uma questão 
de gravíssima ordem. Segue-se um extrato do Artigo 34 da CF/88: 

 
Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto 
para:  
         I -  manter a integridade nacional;  
        II -  repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em 
outra;  
    III -  pôr termo a grave comprometimento da ordem pública; 
(BRASIL,1988) 
 

 Em decorrência do crescimento da violência na cidade do Rio de janeiro, o 
governo estadual, figurado pelos Órgãos de Segurança Pública (OSP), perdeu em 
determinadas ocasiões, a capacidade de combater adequadamente a criminalidade 
e garantir a estabilidade social e a segurança da sociedade civil. Assim, amparado 
pelo Caput do Art. 142 da CF/88, as Forças Armadas foram chamadas diversas 
vezes para atuar em GLO. Abaixo seguem informações da atuação das Forças 
Armadas a partir do ano de 2010, segundo banco de dados do Ministério da Defesa: 
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Tabela 1  

  
Nr Ord Data Tropa Nome da Operação Missão Tipo 

1 Nov/10 Jul/12 MB/EB Arcanjo 

Contribuir para a 
preservação da 
ordem pública. 

Violência Urbana 

2 Out /13 Out/13 EB  Libra 

3 Abr/14 Jun/15 FFAA São Francisco 

4 Fev/17 Fev/17 FFAA Carioca 

5 Jul/17 Fev/18 FFAA Rio de Janeiro 

 
Fonte:  
https://www.defesa.gov.br/arquivos/exercicios_e_operacoes/glo/2.tabela-
glo_atualizada_em_03_ABR_19.pdf 
 

Porém, esse ciclo de operações GLO não obtiveram um resultado que 
trouxesse um impacto de mudança estrutural na dinâmica da violência no estado do 
Rio de Janeiro. Essa afirmação advêm do próprio número de Operações GLO, que 
por sua natureza são um recurso empregado em cenário de anormalidade. Assim, a 
anormalidade se tornou uma constante nessa unidade federativa. Como resultado, 
julgou-se, a despeito de considerações políticas, necessário o emprego de uma 
medida mais drástica. Assim, como consequência do cenário de violência, 
criminalidade e dificuldades na área de segurança pública, o então Presidente da 
República MICHEL TEMER, amparado pelo Artigo 34 da CF/88, assinou o decreto 
Nº 9.288, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2018 , que determinou a Intervenção Federal 
no Estado do Rio de Janeiro limitada à área de segurança pública até a data de 31 
de dezembro de 2018. Foi nomeado para o cargo de interventor GENERAL DE 
EXÉRCITO WALTER SOUZA BRAGA NETTO. 

Foi elaborado pelo Gabinete de Intervenção Federal (GIF) o Plano Estratégico 
da Intervenção Federal, através do qual foram estabelecidos os seguintes objetivos: 

 Diminuição dos índices de criminalidade; 

 Recuperar a capacidade operativa dos Órgãos de Segurança Pública; 

 Articulação das instituições dos entes federativos; 

 Fortalecimento do caráter institucional da Segurança do Sistema 
Prisional; 

 Melhoria da qualidade da gestão do sistema prisional. 
 
Assim, é possível concluir que o foco da intervenção estava na recuperação da 

capacidade dos OSP e na diminuição dos índices de criminalidade. Como resultado 
desse esforço, os objetivos propostos foram atingidos, pois além dos aspectos 
intangíveis, como a reorganização e restruturação de aspectos relativos à área de 
segurança pública, também foram alcançados aspectos tangíveis como demonstra, 
por exemplo, a reportagem da Revista Veja de 31 de dezembro de 2018: 

“De março a novembro, houve queda de 5,9% nos roubos de rua – 105.728 
em 2017 para 99.519, em 2018 – e de 7,7% nos roubos de veículos – de 
41.383 para 38.208. Já os latrocínios (roubos seguidos de mortes) 
registraram redução de 33,7%, passando de 172 no ano passado para 114 
em 2018”. 

 

Seguem alguns dados da Intervenção Federal: 
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Figura 1 – Indicadores da Intervenção Federal. 
 
 

 
 
Fonte:  http://www.intervencaofederalrj.gov.br/imprensa/releases/comando-

conjunto-apresenta-indicadores-da-intervencao-ate-novembro 
 
 
3.2.3 ANÁLISE DAS REGRAS DE ENGAJAMENTO (RE) 
 
Neste tópico faremos uma breve análise do documento intitulado Regras de 

Engajamento. Segue adiante a definição de Regras de Engajamento explicitadas no 
manual do Ministério da Defesa MD33-M-10: 

 
3.2.3.2 Regras de Engajamento (RE) deverão ser expedidas em cada nível e 
para cada operação e tipo de atuação visualizada. Levarão em consideração 
a necessidade de que as ações a serem realizadas estejam de acordo com 
as orientações dos escalões superiores e que observem os princípios da 
proporcionalidade, razoabilidade e legalidade. Deve-se ter em mente, 
também:  
a) a definição de procedimentos para a tropa, buscando abranger o maior 
número de situações;  
b) a proteção, aos cidadãos e aos bens patrimoniais incluídos na missão; e  
c) a consolidação dessas regras, em documento próprio, com difusão aos 
militares envolvidos na operação.  
3.2.3.3 As RE serão claras e detalhadas. Após publicadas, serão objeto de 
adestramento. 

Com base na descrição de manual, é possível identificar que as regras de 
engajamento devem observar alguns princípios, dentre os quais o da legalidade. E 
também devem buscar abordar o máximo de situações possíveis, com a finalidade 
de bem orientar os militares em operação. 

A determinação de que as RE sejam objeto de adestramento é muito relevante. 
Esse adestramento visa garantir que os militares, em qualquer nível, saibam operar 
e resolver as situações problema dentro do escopo balizado pelo comando daquela 
tropa. 

http://www.intervencaofederalrj.gov.br/imprensa/releases/comando-conjunto-apresenta-indicadores-da-intervencao-ate-novembro
http://www.intervencaofederalrj.gov.br/imprensa/releases/comando-conjunto-apresenta-indicadores-da-intervencao-ate-novembro
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Todos esses fatores levam ao entendimento lógico de que as atitudes tomadas 
dentro dos limites impostos pelas normas de conduta e RE, levarão ao entendimento 
tácito de que há segurança jurídica. 

 
 

4 CONCLUSÃO 
 

Este estudo se propôs a fazer uma análise jurídica nas ações bélicas do 
Exército Brasileiro nas comunidades do Rio de Janeiro. Para tal foram propostos os 
seguintes objetivos: 

 Analisar se o ordenamento legal vigente no Brasil garante amparo 

jurídico e legitimidade às ações bélicas praticadas pelo Exército Brasileiro no 

desenvolvimento das operações militares nas comunidades da cidade do Rio 

de Janeiro.  

 Analisar se a legislação vigente garante segurança jurídica à tropa 

empregada. 

Com o intuito de verificar a análise dos objetivos acima citados, é 
conceitualmente importante verificarmos novamente o conceito de amparo e de 
segurança jurídica.  

Amparo legal / amparo jurídico: é a previsão legal de um ato ou fato. 
Segurança Jurídica: o princípio que forma intelectivamente nos destinatários a 

certeza do direito. A segurança jurídica dá aos indivíduos a certeza de agir conforme 
o direito. 

No decorrer deste trabalho foi observado que a legislação brasileira vigente 
garante amparo legal para as ações bélicas do Exército Brasileiro nas comunidades 
do Rio de Janeiro. Porém essas ações bélicas precisam estar sustentadas em 
determinados aspectos, a saber, as Operações de Garantia da Lei e da Ordem e de 
Intervenção Federal. Essas possbilidades estão amparadas na legislação vigente, 
no caso, a Constituição Federal de 1988 (Artigos 34 e 142) e na Lei Complementar 
nº 97/1999. 

As ações bélicas, que intuitivamente nos levam a pensar em confrontos 
armados, mas podem abranger outros aspectos táticos como, por exemplo, 
patrulhas, cumprimento de mandados judiciais, prisões ou apreensões. Mas para a 
conclusão deste estudo devemos nos focar no uso da força da tropa contra os 
APOP.   

Nesse sentido, entra em questão o conceito jurídico de excludente de ilicitude, 
que pode ser definida pela redação do Artigo 23 do Códido de Processo Penal:  

Exclusão de ilicitude (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
        Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: (Redação dada 

pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
        I - em estado de necessidade; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 
        II - em legítima defesa;(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
        III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de 
direito.(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
        Excesso punível (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
        Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, 
responderá pelo excesso doloso ou culposo.(Incluído pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
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Assim, a utilização da força pelos militares em operação não pode ser 
considerada crime se tal ato é feito nas hipóteses elencadas no artigo supracitado. 
Logo é conceitualmente correto inferir que o uso da força dentro de determinados 
limites, possui amparo legal e também segurança jurídica.  

É importante comentar que esse uso da força não pode de acordo com o Inciso 
III do Art. 23 do CPM, não pode haver excesso, ou seja, desproporcionalidade ou 
exagero nos meios utilizados. 

Nesse contexto entra em cena, a questão das Regras de Engajamento (RE), 
que irão delimitar os procedimentos a serem utilizados pela tropa empregada em 
alguma operação. Essas RE se feitas em observância dos princípios constitucionais 
da eficiência e da legalidade, deverão constituir um importante meio para que as 
ações bélicas executadas nas comunidades do Rio de Janeiro ou em qualquer outra 
situação estejam coerentes com a legislação vigente. Caso isto ocorra esse 
documento se tornará um instrumento calcado de amparo legal, e o seu 
conhecimento e execução por parte da tropa proverão a percepção de segurança 
jurídica pela tropa. Daí cresce de importância a instrução e o adestramento da tropa 
nos preceitos estabelecidos pelas RE. Isto porque no nível tático, os militares 
necessitam estar condicionados a agir de maneira rápida e instintiva, assim esse 
nível de reflexo só pode ser alcançado por um adestramento eficaz. 

Para que seja possível concluir este trabalho, é importante relembrar os 
problemas inicialmente formulados: 

1) O ordenamento jurídico vigente no Brasil assegura amparo jurídico e  

legitimidade das ações bélicas do Exército Brasileiro nas comunidades no Rio de 

Janeiro?  

2) A legislação vigente garante segurança jurídica para a tropa?  

A resposta para o problema 1 é que a legislação vigente no Brasil garante 

amparo legal às ações bélicas nas comunidades do Rio de Janeiro, uma vez que 

essas ações podem ser feitas por militares do Exército Brasileiro. O amparo legal 

para tais ações podem ser de forma sumária definida pela legislação abaixo 

especificada. 

 Consitituição Federal de 1988 ( Artigo 34 e 142); 

 Lei Complementar nº 97 de 1999; 

 Artigo 23 do Código de Processo Penal; 

 Artigo 9º do Código Penal Militar. 

 

É importante ressaltar que o emprego das Forças Armadas em ações bélicas, 

normalmente, deve estar amparado na previsão de emprego em GLO e em 

situações de Intervenção Federal. 

A resposta para o problema 2 reside no fato de que a legislação vigente 

também provê segurança jurídica para a tropa empregada nas ações bélicas nas 
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comunidades do Rio de Janeiro, uma vez que, o amparo legal e o conhecimento da 

legislação por parte da tropa garante essa percepção de segurança jurídica. 
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