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RESUMO 
As Forças Armadas do Brasil, possuem fundamental importância na defesa do território nacional, 
garantindo a soberania do Estado Brasileiro. Na última década, observou-se um crescente aumento 
na criminalidade dos grandes centros urbanos, fazendo com que as Forças Armadas, mais 
precisamente o Exército Brasileiro, fossem cada vez mais acionados para cumprir missões 
subsidiárias de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Como ápice de tais operações, no ano de 2018 foi 
decretado pelo Governo Federal, uma intervenção na segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, 
com o objetivo de reestruturar os Órgãos de Segurança Pública regionais, possibilitando o combate 
às facções criminosas que se alicerçam no tráfico de drogas e no domínio de regiões inacessíveis 
pelos órgãos estaduais. Neste contexto se insere o presente trabalho, cuja principal finalidade é a de 
realizar um estudo buscando responder ao seguinte questionamento: O papel do EB na intervenção 
federal no Estado do Rio de Janeiro, constitui uma necessidade, um desvio ou uma paralisação da 
missão constitucional? É neste escopo que o trabalho apresenta fatores históricos relacionados a 
evolução da criminalidade no Rio de Janeiro, atuações recentes do EB em Operações de GLO e as 
condições e resultados da intervenção federal em 2018.  
 
Palavras-chave: Exército Brasileiro. Criminalidade. Intervenção Federal. 
 
ABSTRACT 
The Armed Forces of Brazil have fundamental importance in the defense of the national territory, 
guaranteeing the sovereignty of the Brazilian State. In the last decade, there has been a growing 
increase in crime in large urban centers, causing the Armed Forces, more precisely the Brazilian 
Army, to be increasingly called upon to fulfill subsidiary Law and Order Guarantee (GLO) missions. As 
a culmination of such operations, in 2018 the Federal Government decreed an intervention in public 
security in the State of Rio de Janeiro, with the aim of restructuring the regional public security 
agencies, enabling the fight against criminal factions based on the drug trafficking and the control of 
regions inaccessible by state agencies. In this context is the present work, whose main purpose is to 
conduct a study seeking to answer the following question: Does the role of EB in federal intervention 
in the State of Rio de Janeiro constitute a necessity, a deviation or a paralysis of the constitutional 
mission? It is within this scope that the paper presents historical factors related to the evolution of 
crime in Rio de Janeiro, recent EB actions in GLO Operations and the conditions and results of the 
federal intervention in 2018. 
 
Keywords: Brazilian Army. Criminality. Federal Intervention. 
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1 INTRODUÇÃO 

Tradicionalmente, as Forças Armadas têm sido utilizadas na defesa territorial 

contra ameaças internacionais, porém há uma crescente necessidade de 

reorientação de enfoques externos para conflitos domésticos, na tentativa de manter 

a paz nacional. Com isso, na década de 2010, as Forças Armadas, mais 

especificamente o Exército Brasileiro, passaram a ser utilizadas, em maior escala, 

na Garantia da Lei e da Ordem (GLO), de maneira eventual, em grandes eventos e 

no combate a criminalidade, culminando com a intervenção federal no Estado do Rio 

de Janeiro em 2018. 

É no aumento na utilização do Exército Brasileiro em Operações de Garantia 

da Lei e da Ordem, que reside a justificativa para o presente artigo, tendo como 

enfoque principal a análise dos fatores antagônicos da necessidade de utilização, do 

desvio  e da paralisação da missão constitucional. 

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 142, caput, prevê a destinação 

das Forças Armadas, da seguinte maneira:  

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

Assim, as Forças Armadas cumprem o papel fundamental de garantir, no 

caso de ameaça estrangeira, a defesa da pátria, e no caso de deterioração civil-

social extrema, a garantia da lei e da ordem e dos poderes constitucionais. Porém, a 

utilização cada vez mais frequente do Exército Brasileiro em Operações de Garantia 

da Lei e da Ordem (GLO), gera um questionamento a respeito da real necessidade, 

tendo em vista que os estados membros da República Federativa do Brasil, 

possuem meios para garantir a segurança pública de suas áreas e, por vezes, 

podem estar se valendo da possibilidade constitucional, antes de esgotados seus 

meios. 

De fato, nota-se uma verdadeira situação de vulnerabilidade na ordem 

pública, por diversos fatores, dentre eles podemos destacar a burocracia jurídica, a 

expectativa de impunidade, a precariedade no sistema de ensino público e a perda 

da noção de valores da sociedade, como detecta Carvalho (2007): 

Nenhuma anormalidade é tão temível quanto a corrupção da norma. [...]. O 
Brasil espuma de ódio ao mal, mas [reage assim] em nome de um senso 
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moral corrompido que fomenta a proliferação de males cada vez maiores. 
[...] O povo odeia mais os ladrões e trapaceiros vulgares do que os 
assassinos e narcotraficantes, colocando o dinheiro acima da vida humana. 
Um país onde ocorrem cinquenta mil homicídios por ano não tem nenhum 
problema mais grave e urgente do que a violência criminosa. A mortalidade 
[...] é uma anomalia recente que brada aos céus, enquanto a corrupção dos 
políticos é doença crônica [...]. [Não se pode tolerar] [...], diante do 
morticínio crescente, [...] [quem] atenua as penas para os crimes hediondos, 
zela pelos direitos humanos dos bandidos mais que pelos das suas vítimas. 

Verifica-se que, distante de qualquer discussão a respeito da utilização do EB 

em Operações de GLO, os resultados são frequentemente irretocáveis, como o 

exemplo da intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro no ano de 2018, que 

obteve resultados muito acima do previsto, como afirmou o Interventor Federal Gen 

Braga Netto ao participar da abertura de seminário sobre o tema na Câmara dos 

Deputados, dia 21 de novembro de 2018, às vésperas do término da intervenção, 

conforme reportagem constante no endereço eletrônico da Câmara dos Deputados:  

A situação anterior, segundo o general Braga Netto, era de sucateamento 
na segurança pública: falta de munições, frota de veículos sem condições 
de uso e ausência do poder público nas comunidades. A maior 
preocupação, segundo ele, era com o sistema prisional, onde há 58 mil 
presos para 28 mil vagas. 

O interventor apresentou números para mostrar o sucesso da operação: 
crimes como roubos de carga e ao comércio caíram 28% em comparação 
com 2017. O estado ganhou novos carros, armas e material de informática. 

Braga Netto também citou o impacto positivo da intervenção em outros 
setores, como o turismo. Ele informou que a ocupação da rede hoteleira no 
feriado de 15 de novembro, que no ano passado tinha sido de 48%, neste 
ano subiu para 85%. 

  Notória é a complexidade do cenário brasileiro a respeito da segurança 

pública, e notória é a capacidade que tem o Exército Brasileiro de cumprir qualquer 

tipo de missão, de maneira inquestionável, porém, novamente, traz-se à tona o 

questionamento norteador deste Artigo Científico: a crescente utilização do Exército 

Brasileiro em Operações de GLO é ocasionada por necessidade, por desvio ou por 

paralisação da missão constitucional? 

1.1 PROBLEMA 

A partir de 2010, o Exército Brasileiro passou a ser utilizado com uma maior 

frequência nas Operações de GLO, agindo de forma episódica, em área restrita e 

por tempo limitado, com o objetivo de preservar a ordem pública, a integridade da 

população e garantir o funcionamento regular das instituições. 
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É evidente a necessidade de emprego da tropa nas ações de GLO, para 

preservar a ordem nos estados onde os governadores não possuem mais meios de 

enfrentar as situações causadoras de distúrbios na ordem pública. 

Ao passo que as Operações de GLO se tornam mais corriqueiras, aumenta a 

necessidade preparação específica da tropa, tendo que haver uma adaptação 

doutrinária voltada para a defesa interna1, treinamentos especializados além de 

aquisição de armamentos não letais, ocasionando um desvio da missão precípua de 

uma Força Armada, a defesa da Pátria. 

Contudo, pode-se analisar que, havendo uma mudança de prioridade de 

utilização por meio do emprego do EB para missões subsidiárias,  pode haver uma 

subversão das missões constitucionais fundamentais, com emprego de meios e de 

pessoal mais voltados para ações que são de natureza emergencial e esporádica, o 

que pode gerar uma paralisação da missão constitucional. 

No sentido de orientar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico com as 

demandas de emprego do EB, foi formulado o seguinte problema:  

Tendo em vista a Intervenção Federal no estado do Rio de Janeiro, no ano de 

2018, até que ponto a necessidade se confrontou com o desvio de finalidade e com 

a estagnação do preparo para a defesa da Pátria? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de analisar até que ponto a necessidade se confronta com o desvio de 

finalidade ou a paralisação da missão constitucional, na utilização das tropas do EB 

nas ações de GLO, mais especificamente na intervenção federal no estado do Rio 

de Janeiro, o presente estudo pretende levantar dados jurídicos, aliados a doutrina 

militar e ao preparo da Força Terrestre para atuar em tais situações. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico 

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Apontar o contexto histórico para o aumento da criminalidade no Rio de 

Janeiro; 

b) Interpretar as missões constitucionais das forças Armadas, bem como as 

                                                 
1
 Desde o ano de 2006, o Exército Brasileiro criou o Centro de Instrução de Operação de Garantia da Lei e da 

Ordem, o que demonstra a preparação antecipada da força. 
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possibilidades de intervenção federal; 

c) Constituir argumentos teóricos que justifiquem ou não o emprego do EB na 

Intervenção Federal do Rio de Janeiro de 2018; e 

d) Formular uma proposta para permitir a utilização de tropas em apoio aos 

estados que se mostrarem ineficientes em controlar a ordem pública, sem deixar de 

lado a missão fundamental de defender a Pátria, abordando os desafios de ordem 

operacional e jurídica. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Nos últimos anos, o EB foi empregado com maior frequência nas operações 

urbanas que ocorreram em diversos estados e em atividades distintas como: 

pacificação de comunidades, greves de policiais, garantia do pleito eleitoral, dentre 

outras. Essas participações foram motivadas, principalmente, pela evolução do crime 

organizado e pela queda na eficiência dos órgãos de segurança pública. 

(MONTENEGRO, 2011, apud SCHMITT, 2014, p. 18). 

Se não houver ação do Estado na atuação das facções criminosas o grau de 

insegurança irá crescer exponencialmente, gerando uma espécie de "poder paralelo" 

às instituições brasileiras, o que torna essencial a utilização das Forças Armadas no 

combate a criminalidade, sem deixar de observar a legalidade. 

As normas legais existentes que orientam o preparo e o emprego das Forças 

Armadas em Operações de GLO, requerem estudos pormenorizados além de 

apreciação jurídica formal do STF sobre a constitucionalidade dos dispositivos legais 

utilizados, para não haver percalços jurídicos com as operações em andamento. 

Notório é que para a utilização do EB no cumprimento de missões atinentes a 

Órgãos de Segurança Regional, deve-se haver comprovada situação de 

excepcionalidade, após esgotados os meios regionais para resolver a situação. 

Exatamente nesta contraposição, na intervenção federal do Rio de Janeiro, 

entre a necessidade, o desvio ou a paralisação da missão constitucional do Exército 

Brasileiro, que reside a justificativa do presente trabalho, pois é notória a 

necessidade de utilização, mas não pode-se deixar de ter respaldo jurídico e nem 

cair em esquecimento a missão precípua do Exército, que é a defesa externa. 

O presente trabalho justifica-se pela avaliação do emprego do EB na 

intervenção federal no Rio de Janeiro, pela incapacidade de combate a criminalidade 

por parte dos Órgãos de Segurança Regional, o que caracteriza a necessidade; 
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quanto a caracterização de desvio de finalidade do EB; e quanto a paralisação da 

missão constitucional ao passo que lhe são incumbidas diversas ações subsidiárias, 

sem deixar cair em esquecimento a missão precípua do Exército, que é a defesa 

externa. 

Diante de análises após a intervenção federal no Rio de Janeiro de 2018, 

nota-se que os índices de criminalidade reduziram, os Órgãos de Segurança 

Regional foram reequipados, dentre diversas melhorias operacionais, demonstrando 

a capacidade modular do EB, para as mais variadas formas de emprego.  

Há que se considerar, que os combates modernos estão cada vez mais 

pautados em tecnologias, com a migração dos combates rurais para os combates 

em áreas urbanas, muitas vezes sem a caracterização de um inimigo, dissimulado 

na população civil, sendo uma tendência cada vez mais recorrente nos conflitos de 

4ª geração. Com isso, as Operações de Garantia da Lei e da Ordem podem 

caracterizar uma certa evolução doutrinária no caminho da aproximação da 

realidade atual. 

2 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, argumentação e discussão de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa qualitativa, pois as referências contidas em obras de estudos 

foram fundamentais para a compreensão da utilização do Exército Brasileiro em 

Operações de GLO. 

A partir da montagem da base de dados, utilizaremos o método da leitura 

exploratória, tendo a relevância, atualidade e a pertinência com o tema, como 

critérios de inclusão. Serão excluídos deste estudo qualquer material que apresentar 

incompatibilidade com o assunto abordado. 

Por fim, a seleção para utilização das fontes, obedecerá a seguinte prioridade: 

legislação federal, os manuais do Exército e Ministério da Defesa, trabalhos 

acadêmicos, relatórios oficiais e demais documentos e/ou informativos. 
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2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Com a finalidade de viabilizar a solução do problema, iniciamos o estudo 

pelas missões constitucionais das Forças Armadas, abordando ainda as 

possibilidades de emprego em missões subsidiárias e as possibilidades de 

intervenção federal. Para dar continuidade, serão abordados os históricos da 

criminalidade no estado do Rio de Janeiro e das Operações de GLO recentes 

executadas pelo EB.  

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, as Forças Armadas 

receberam como missão constitucional o previsto no Art. 142, nos seguintes termos: 

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 
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. 

Apesar da aparente equiparação das missões fundamentais de defender a 

Pátria e garantir os poderes constitucionais com a garantia da lei e da ordem, a partir 

do §1º do Art. 142, da CF, sancionou-se a LC nº 97, de 9 de junho de 1999 (alterada 

pelas LC nº 117, de 2014 e nº 136, de 2010),  que estabelece em seu artigo nº 15 os 

seguintes preceitos para o emprego das Forças Armadas em Operações  de GLO: 

DO EMPREGO  

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 Presidente da República, que 
determinará ao Ministro de Estado da Defesa a ativação de órgãos 
operacionais, observada a seguinte forma de subordinação:  

[...]  

§ 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. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 117, de 2004)  

§ 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 
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preventivo e repressivo necessárias para assegurar o resultado das 
operações na garantia da lei e da ordem. (Incluído pela Lei Complementar 
nº 117, de 2004)  

§ 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.  

§ 6o Considera-se controle operacional, para fins de aplicação desta Lei 
Complementar, o poder conferido à autoridade encarregada das operações, 
para atribuir e coordenar missões ou tarefas específicas a serem 
desempenhadas por efetivos dos órgãos de segurança pública, obedecidas 
as suas competências constitucionais ou legais. (BRASIL, 1999, grifo nosso) 

Portanto, há uma certa excepcionalidade no emprego das Forças Armadas 

em Operações de GLO, que deve atender a determinados critérios, conforme Lei 

Complementar citada acima. 

O instituto da intervenção federal encontra amparo na Carta Magna de 1988, 

em possibilidades taxativas, em seu Art. 34, conforme a seguir: 

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 - por termo a grave comprometimento da ordem pública;  

IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da 
Federação;  

V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que:  

a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos 
consecutivos, salvo motivo de força maior;  

b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta 
Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei; 

VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;  

VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:  

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;  

b) direitos da pessoa humana;  

c) autonomia municipal;  

d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.  

e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 

Cabe ressaltar que a competência para o decreto e a execução da 

intervenção federal a algum Estado-Membro, é privativa do Presidente da República, 

conforme inciso X, do Art. 84, da Constituição Federal, nos seguintes termos: "Art. 
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84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] X - decretar e executar 

a intervenção federal."  

O Rio de Janeiro é considerado um dos principais estados brasileiros e possui 

locais onde o poder público é incapaz de acessar com seus Órgãos de Segurança 

Pública, dominados por dois grupos principais: os narcotraficantes, cujo tráfico de 

drogas é a principal atividade; e as milícias, que são grupos paramilitares que se 

organizam, teoricamente para prover segurança às comunidades contra os 

narcotraficantes. 

Conforme estudo realizado pela PUC-RIO (2009), e resumido por SOUZA 

(2018), as principais facções criminosas atuantes no Rio de Janeiro são as 

seguintes: 

Comando Vermelho (CV) – Como já dito, a primeira e maior organização 
criminosa a atuar no Rio de Janeiro. Surgida nos anos 70, no presídio 
Cândido Mendes, na Ilha Grande (RJ), a partir da “Falange Vermelha”, 
institucionalizou o mito das organizações criminosas no tráfico do Rio. 
Domina a maioria dos morros e favelas cariocas, além de presídios do Rio, 
como Bangu 1.  
Terceiro Comando (TC) – Surgiu nos anos 80 como dissidência do 
Comando Vermelho, podendo ter sido originada de uma organização 
criminosa chamada "Comando Jacaré". O TC se fortaleceu e passou a 
dominar comunidades. Acabou se enfraquecendo e esvaziando-se após 
divisões e dissidências nos anos 2000.  
Amigos dos Amigos (ADA) - Surgida no final dos anos 1990 como uma 
dissidência do Comando Vermelho. Trata-se de uma das três maiores 
organizações criminosas do Estado do Rio de Janeiro. Controla inúmeras 
comunidades no Rio de Janeiro, inclusive as favelas da Rocinha e do 
Vidigal.  
Terceiro Comando Puro (TCP) - Surgida de dissidentes do Terceiro 
Comando, no início dos anos 2000. Tem sua origem no conjunto de favelas 
do Complexo da Maré, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio de Janeiro. 
Controla a favela de Parada de Lucas, entre outras menores.  
Milícias – A origem das milícias cariocas ainda é pouco estudada, não 
sendo possível afirmar uma data exata para a origem de tal fenômeno. São 
formadas por agentes públicos ou ex-agentes públicos, sendo a maioria 
deles policiais militares, policiais civis, bombeiros, agentes penitenciários e 
membros das Forças Armadas. Inicialmente, as milícias foram vistas como 
uma alternativa para combater o tráfico e trazer tranquilidade para a 
população. Entretanto, passaram a buscar fontes de renda para sua 
manutenção e os lucros advindos de atividades ilícitas fizeram com que, 
para além da simples autodefesa, se transformassem em algumas das mais 
perigosas e estruturadas organizações criminosas brasileiras. Tendo como 
atividade de fachada a proteção da população contra o domínio dos 
narcotraficantes, exercem inúmeras atividades ilícitas como a extorsão, 
mediante cobrança de taxas de segurança; a exploração de transporte 
alternativo, do comércio de gás e de água; e o controle dos sinais de 
televisões a cabo clandestinas e de internet, impondo, da mesma forma que 
o narcotráfico, um domínio sobre comunidades inteiras, por meio da 
violência, com a finalidade de obterem vantagens financeiras.   

O mapa a seguir mostra a disposição das facções e das milícias, em áreas 

inacessíveis ao poder público, em março de 2014: 
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Figura 1 – Domínios territoriais do crime organizado na cidade do Rio de Janeiro 
Fonte: Capitalismo em Desencanto, 2014 

Diante do cenário de insegurança, o Exército Brasileiro foi utilizado em 

diversas missões para contribuição da ordem pública, as quais pode-se citar: 

 

ORDEM  PERÍODO OPERAÇÃO LOCAL MISSÃO 

1 Ago/16 Ago/16 Potiguar Natal/RN Contribuir para a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, na região 
metropolitana do município de 
Natal/RN.  

2 Dez/16 Dez/16 Pernambuco Recife/PE Contribuir para a segurança pública 
no Estado de Pernambuco (greve da  
Polícia Militar).  

3 Jan/17 Jan/17 Potiguar II Natal/RN Preservar a ordem pública e a 
incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, na região metropolitana 
do município.  

4 Jan/17 Jan/18 Varredura Em todo o 
território nacional 

Contribuir para a realização de 
inspeções em presídios.  

5 Fev/17 Mar/17 Capixaba Estado do Espírito 
Santo 

Contribuir para a segurança pública 
no Estado do Espírito Santo (greve 
da Polícia Militar).  

6 Fev/17 Fev/17 Carioca Estado do Rio de 
Janeiro 

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

7 Maio/17 Maio/17 Esplanada Brasília/DF Garantir a integridade patrimonial das 
instalações dos Ministérios e de 
outros órgãos públicos, na Esplanada 
dos Ministérios.  

8 Ago/17 Dez/17 Rio de 
Janeiro 

Estado do Rio de 
Janeiro 

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

9 Dez/17 Jan/18 Potiguar III Região 
Metropolitana de 
Natal e sede do 

município de 
Mossoró 

Contribuir para a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio.  

10 Maio/18 Jun/18 São 
Cristóvão 

Em todo o 
território nacional 

Contribuir com a segurança pública 
devido à greve dos caminhoneiros.  

Quadro 1 – Quadro demonstrativo do histórico das operações de GLO 

Fonte: Defesa (2018) 

A crescente utilização do Exército Brasileiro em operações de contribuição 

para a preservação da ordem pública, retrata que a excepcionalidade de agir em 

garantia da lei e da ordem, vem sendo cada vez menor, com a falência dos órgãos 

de Segurança Pública (OSP) cada vez mais rotineiras. 

Há que se notar que a evolução e renovação dos OSP, não acompanhou   as 

facções e as milícias, que cada vez mais obtém acesso à armamentos muito mais 

potentes, que no caso do Rio de Janeiro, não são ameaçados pela falta de meios de 

combate das polícias, que não conseguem responder a altura. 

2.2 COLETA DE DADOS 

 Conforme descrito na metodologia, a coleta de dados se deu por pesquisa 

bibliográfica e documental, a partir de estudos já realizados, incluindo: manuais, 

trabalhos científicos, documentos, entrevistas, informativos e relatórios oficiais.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos dados levantados na revisão da literatura, verifica-se que a 

complexidade acerca do tema, traz a tona variáveis que vão muito além de análises 

isoladas, devendo a situação ser analisada com bases doutrinárias, legislações e em 

prol da população. 

 Antes de mais nada, deve-se ter a clareza de que o Exército Brasileiro, por 

meio de decreto presidencial, interviu no Estado do Rio de Janeiro para assegurar a 

retirada da liberdade de ação dos causadores da perturbação da ordem pública e 

para devolver aos OSP sua capacidade operativa. 

Segundo o General Braga Netto:  

O papel das forças Armadas na intervenção não é ficar tutelando, mas 

consolidar e articular as instituições – polícia, corregedoria, inteligência, 

vigilância de fronteiras, controle de armas – dentro da própria corporação – 

para que combatam o crime de maneira eficaz. É um trabalho contínuo. Se 
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a polícia precisa do exército de forma pontual, ela nos chama. Não custa 

repetir: o Estado deve comparecer com serviços, saúde, educação, senão 

não há resultado de longo prazo. (BRAGA NETTO, 2018a)   

De fato, ao término do período da intervenção, que perdurou até o dia 31 de 

dezembro de 2018, os índices de criminalidade diminuíram acentuadamente, os 

OSP recuperaram em parte sua capacidade operativa, com a aplicação R$ 1,2 

bilhão, gastos em serviços de reestruturação de unidades policiais; em materiais 

para aumento da capacidade responsiva, tais como: viaturas, pistolas, carabinas, 

munições letais, coletes balísticos, helicópteros, além de materiais de informática e 

materiais para polícia técnica, conforme o Infográfico disponibilizado pelo GIF a 

seguir: 
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Figura 2 – Infográfico de entregas do Gabinete de Intervenção Federal 
Fonte: Gabinete de Intervenção Federal , 2019 

 Contudo, o legado deixado aos OSP não foram apenas os tangíveis 

relacionados acima, houveram ganhos intangíveis nas estruturas e no modus 

operandi das corporações. Dentre estes ganhos, pode-se citar a integração entre as 

inteligências, a capacitação de pessoal, a reestruturação das atividades logísticas, a 

previsão de novos concursos, alterações no plano de carreira, confecção de acordos 

de cooperação, além de diversas portarias, decretos que visaram a continuidade das 

ações realizadas mesmo após o término a intervenção federal. 

Em novembro de 2018, foi aprovado o Plano de Gestão de Conhecimento da 

Intervenção Federal na área de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro, 

contendo diversas informações a respeito da concepção da missão desempenhada 

pelos militares integrantes do GIF/RJ, bem como o tratamento de dados colhidos 

com relação a produção de conhecimento e publicidade. Em tal plano há a presença 

dos Objetivos Estratégicos, conforme o quadro seguinte:  
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OE DESCRIÇÃO / APRESENTAÇÃO LACUNA ESTRATÉGICA DE CONHECIMENTO 

OE/01 

Diminuição dos índices de criminalidade, 
especialmente aqueles relacionados a 
letalidade violenta, roubo de veículos, 
roubo de rua e roubo de carga. 

Necessidade de transferência de conhecimento sobre as 
possibilidades de atuação das OSP de maneira integrada com 
a análise de manchas criminais e com informações de 
inteligência, de modo a (i) aumentar a eficácia e eficiência das 
operações e a (ii) reduzir os atuais índices de criminalidade 
no estado do RJ, através da atuação complementar e 
coordenada com o Comando Conjunto das FA. 

OE/02 

Recuperar a capacidade operativa dos 
Órgãos de Segurança Pública (OSP) do 
Estado do Rio de Janeiro através do 
aperfeiçoamento da doutrina, 
organização, adestramento, material, 
educação, pessoal e infraestrutura. 

Fortalecimento e aperfeiçoamento das estruturas de formação 
e capacitação dos quadros das instituições intervencionadas, 
buscando uma gestão de Recursos Humanos adequada as 
necessidades do Estado, tendo como suporte a aquisição, 
manutenção e recuperação do material e viaturas de emprego 
individual e coletivo, apoiada em uma nova estrutura logística. 

OE/03 

Articulação das instituições dos entes 
federativos, com o fomento de 
responsabilidades através de protocolos 
de interação. 

Estabelecimento de um ambiente favorável ao relacionamento 
institucional, apoiado em adequados meios de TIC para o 
desenvolvimento de protocolos interagências para as ações 
de segurança pública e inteligência. 

OE/04 

Fortalecimento do caráter institucional da 
Segurança Pública e do Sistema 
Prisional, caracterizando-a como 
atividade técnico-operacional, 
minimizando fatores políticos. 

Provimento de capacitação e reestruturação organizacional 
sobre gestão orçamentária e financeira, redesenhando 
processos de correição, de logística e de administração, 
revitalizando princípios, crenças e valores (éticos e morais) 
institucionais nos diversos OSP. 

OE/05 

Melhoria da qualidade e da gestão do 
sistema prisional através da 
modernização: adesão a tecnologias, 
reestruturação organizacional e 
infraestrutura. 

Provimento de capacitação, bem como reorganização da 
estrutura organizacional e de gestão da SEAP, modernizando 
a infraestrutura do sistema prisional do estado. 

OE/06 

Implantação de estruturas necessárias ao 
planejamento, coordenação e 
gerenciamento das ações da Intervenção 
Federal por meio da ativação de 
estruturas organizacionais, 

Criação de metodologia sistêmica de planejamento e ações 
integradas por meio de estruturas organizacionais de forma a 
proporcionar a preservação da memória institucional e 
registro de boas práticas da gestão da Intervenção Federal. 

Quadro 01 - Objetivos Estratégicos e Lacunas de Conhecimento da Intervenção Federal 
Fonte: Gabinete de Intervenção Federal  (2018) 

Conforme o quadro anterior, nota-se que o combate a criminalidade no 

Estado do RJ, por parte dos OSP, era dificultado em muito pela falta de estruturas 

basilares, com metodologias sistêmicas que permitissem uma padronização das 

ações, com investimentos no preparo dos órgãos, através da capacitação dos 

profissionais e o consequente restabelecimento da confiança. 

Desta feita, o Interventor Federal, o General de Exército WALTER SOUZA 

BRAGA NETTO, assessorado pelo seu Gabinete, teve a percepção da profundidade 

de tais problemas, agindo sobre as bases dos OSP, para que ao final da 

intervenção, tais órgãos possam combater a criminalidade no Estado do Rio de 

Janeiro, com eficiência e eficácia com seus próprios meios. 

Nesta percepção que reside a principal diferença entre a Intervenção Federal 

em segurança pública e as Operações de GLO realizadas pelo EB em 

oportunidades anteriores. Tais Operações GLO não permitiam que o Estado se 

reestruturasse, e sim que aumentasse sua capacidade operativa por conta da ação 
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dos militares enquanto durasse a Operação. Sendo recorrente o retorno dos níveis 

de criminalidade após a retirada das tropas. 

Ao contrário das Op GLO, a Intervenção Federal na área de segurança 

pública, teve como um dos objetivos a reestruturação dos OSP, permitindo que 

gerem capacidade operativa própria no combate a criminalidade com os seus 

próprios meios e pessoal. 

Os benefícios trazidos para o EB, vão muito além do cumprimento da missão 

em defesa da sociedade, a partir da intervenção, foi possível exercitar o 

planejamento e execução de modernas operações, contendo todos os aspectos do 

ambiente operacional do século XXI, sendo volátil, incerto, complexo e assimétrico, o 

que possibilitará a modernização da doutrina militar terrestre, a partir da gestão dos 

conhecimentos adquiridos nos campos políticos, estratégicos, operacionais e táticos.   

A partir dos dados anteriormente abordados e levando-se em consideração o 

questionamento norteador deste trabalho, o de ser uma necessidade, desvio ou 

paralisação da missão constitucional a utilização do EB na Intervenção Federal no 

Estado do Rio de Janeiro, é possível discutir a respeito das três possibilidades. 

A necessidade de utilização do EB na Intervenção Federal, a pedido do então 

Governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, é evidenciada pelos altos 

níveis de criminalidade atingidos pelo Estado do Rio de Janeiro e pela insuficiência 

dos OSP em manter a incolumidade pública, porém tal necessidade deve ser 

sempre de caráter excepcional, episódico e temporário. A intervenção teve principal 

caráter, o de reverter a curto prazo o grave comprometimento da ordem pública e 

reestruturar os OSP, para que possam ter sua capacidade operativa fortalecida, 

frente as ameaças da criminalidade do Estado do Rio de Janeiro. 

Como concepção, as Forças Armadas destinam-se à defesa da Pátria, à 

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

ordem, conforme prevê o Art.142 da Constituição Federal de 1988, garantindo a 

legitimidade das ações de GLO, porém de caráter subsidiário. Com a quantidade de 

Operações de GLO realizadas nos últimos anos, não se pode perder a essência 

operacional da defesa do território e das fronteiras, contra atuação de ameaças 

externas. Desta feita, sendo tratada como ação subsidiária, não caracteriza um 

desvio de missão. 

Conforme mencionado anteriormente, os conflitos armados do século XXI, 
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tem como características a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a assimetria. 

Neste contexto, de certa feita, as Operações de GLO permitem a atualização da 

doutrina militar terrestre, abrangendo características modernas nas formas de 

planejamento, nas Operações de Inteligência, sendo a conquista da opinião pública 

um vetor relevante para o sucesso da missão. Com isso, a Intervenção Federal na 

área de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, não representou uma 

paralisação da missão constitucional, sendo uma forma de preparo da Força 

Terrestre, frente à modernidade dos combates do Século XXI. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a 

compreensão sobre a utilização das Forças Armadas em Operações de GLO e na 

Intervenção Federal na segurança pública, no Estado do Rio de Janeiro no ano de 

2018, cujo principal objetivo foi o de pôr termo a grave comprometimento da ordem 

pública. 

Conforme verificado, o Estado do Rio de Janeiro é um dos mais importantes 

estados brasileiro e vem tendo sua criminalidade aumentada a partir dos anos 70, 

com a criação do Comando Vermelho, que hoje é uma das principais Organizações 

criminosas do país, com braços em todo o território nacional. Com o passar dos 

anos os narcotraficantes foram ganhando espaço e conquistando diversas áreas no 

estado, cujo acesso foi negado ao poder público. Além dos narcotraficantes o Rio de 

Janeiro possui milícias formadas por agentes públicos e ex-agentes públicos que se 

organizaram inicialmente para combater o narcotráfico, mas se tornaram grupos que 

praticam ilícitos como a extorsão da população local. 

Com a venda de drogas, os narcotraficantes ganharam muito poder através 

do dinheiro que passaram a ganhar, o que fez com que se equipassem com 

armamentos mais potentes e conseguissem corromper mais agentes públicos. 

Mesmo com este ganho de força, não houveram investimentos nos OSP que 

contrapusesse o poder dos criminosos, o que fez com que diversas vezes o 

Governador do estado solicitasse apoio da esfera federal, sendo empregada as 

Forças Armadas em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, por conta do 

comprometimento da ordem pública. 

Tal situação fez com que o Presidente da República decretasse Intervenção 
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Federal na área de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, em 2018, com a 

finalidade de reverter no mais curto prazo, o grave comprometimento da ordem 

pública e reestruturar os OSP, para que pudessem ter sua capacidade operativa 

fortalecida, frente as ameaças da criminalidade do Estado do Rio de Janeiro. 

De fato verifica-se que a Intervenção foi decretada por necessidade, porém tal 

necessidade se deu pela falta de estruturas e investimentos por parte do Estado do 

Rio de Janeiro a seus OSP, que são os responsáveis por assegurar a segurança 

interna. Tendo a previsão legal para o emprego, a intervenção e as Operações GLO, 

não se tratam de desvio da missão constitucional, apesar de serem ações 

subsidiárias. Conforme citado anteriormente, tais operações permitem a atualização 

da doutrina militar terrestre, face a modernidade do combate atual cujas 

características são de ambientes voláteis, incertos, complexos e assimétricos, o que 

representa de certa forma uma forma de preparação da força terrestre, não 

caracterizando uma paralisação da missão constitucional. 

O Rio de Janeiro após a intervenção teve os níveis de criminalidade reduzidos 

e as tropas federais deixaram verdadeiros legados tangíveis e intangíveis, na 

reestruturação do estado na área de segurança pública e no aumento da capacidade 

operativa dos OSP.   

Desta feita, conclui-se que o emprego da Forças Armadas em Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem e na Intervenção Federal na área de segurança pública 

no Estado do Rio de Janeiro, se constituem como uma necessidade, pois ameaças 

internas também ferem a soberania nacional, por causarem instabilidade interna e 

permitirem a exposição negativa de enfraquecimento no cenário internacional.  
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