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RESUMO 
 
 
 
 A Intervenção Federal no estado do Rio de Janeiro foi uma medida excepcional 

estabelecida pelo Decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018,– com prazo fixado 

até 31 de dezembro de 2018 – e que limitou, pela primeira vez, desde a Constituição 

Federal de 1988, a autonomia de um ente federativo. Tudo em consonância com o 

estabelecido no Capítulo III, do Título V da Carta Magna e no Título V da Constituição 

do Estado do Rio de Janeiro. Constituiu-se de medida extraordinária e inédita, em 

consequência, não havendo qualquer série histórica e nem referências de melhores 

práticas. Para lidar com a complexidade dos desafios impostos, tornou-se necessário 

um diagnóstico na área de  segurança pública, seguido de um planejamento 

estratégico – baseado em ações emergenciais e estruturantes –  com o objetivo de 

pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, o que exigiu uma governança 

integrada, além de um esforço concertado das secretarias de estado, Forças 

Armadas, órgãos de segurança pública (OSP), organizações governamentais e 

agências civis. Demandou, ainda, um significativo aporte de recursos (humanos, 

materiais e financeiros) e um intenso e efetivo trabalho, que certamente permitirá às 

instituições intervencionadas colher frutos, tanto no tocante aos materiais adquiridos 

e infraestruturas aperfeiçoadas, quanto aos aspectos relacionados ao legado 

intangível – vinculados à doutrina, organização e educação, capacitação e realocação 

de pessoal –, por meio de projetos  estruturantes que permitirão aos OSP e 

organizações de defesa civil e de administração penitenciária cumprirem, em 

melhores condições, as suas atribuições relativas à segurança pública, a fim de 

proporcionar a almejada sensação de segurança à população fluminense. 

 

 

Palavras-chave: Intervenção Federal 2. Planejamento Estratégico 3. Gestão. 
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SUMMARY 

 

 

 The Federal Intervention in the state of Rio de Janeiro was an exceptional measure 

established by Decree No. 9,288, of February 16, 2018, - with a deadline fixed until 

December 31, 2018 - and that limited, for the first time, since the Federal Constitution 

of 1988, the autonomy of a federative entity. All in line with what is established in 

Chapter III, Title V of the Constitution and Title V of the Constitution of the State of Rio 

de Janeiro. Consequently, it was an extraordinary and unprecedented measure, with 

no historical series or references of best practice. In order to deal with the complexity 

of the challenges posed, a public security diagnosis was required, followed by strategic 

planning - based on emergency and structuring actions - with the objective of ending 

the serious commitment of public order, which required integrated governance, as well 

as a concerted effort by state secretariats, the Armed Forces, public security organs 

(PSO), government organizations and civilian agencies. It also demanded a significant 

contribution of resources (human, material and financial) and an intense and effective 

work, which will certainly allow the intervened institutions to bear fruit, both in terms of 

acquired materials and improved infrastructures, as well as aspects related to the 

intangible legacy - doctrine, organization and education, training and reallocation of 

personnel - by means of structuring projects that will allow PSO and civil defense and 

prison administration organizations to better perform their public safety responsibilities 

in order to provide the desired sensation of security to the people of Rio de Janeiro. 

 

Key words: Federal intervention 2. Strategic planning 3. Management. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde o início do ano de 1983, quando do desfecho das eleições estaduais, que 

voltaram a ser disputadas em ambiente de transição democrática, o tema da 

segurança pública não tem sido priorizado, de forma adequada e efetiva, nas agendas 

das diversas esferas da administração pública. 

A “Constituição Cidadã”, promulgada no Brasil em 1988, criou melhores condições 

para a participação popular e removeu as barreiras tradicionais que excluíam do direito 

ao voto de segmentos da população. Porém, não foi suficiente para a construção de 

uma política de segurança pública por parte dos órgãos responsáveis, estabelecidos 

no “Estado democrático de direito”. 

Dado o novo contexto político, as agendas públicas tornaram-se ainda mais 

sensíveis às demandas da sociedade. Sendo a segurança um item eminentemente 

popular – sem deixar de ser tema prioritário também para as elites e camadas médias 

da sociedade –, impôs-se com mais peso à consideração dos atores políticos. 

Nesse cenário, as ações de “controle da ordem pública” tornaram-se mais 

complexas e a reorganização do aparelho estatal não resultou na imediata 

participação da sociedade na construção da política de segurança pública, necessária 

não só em nível estadual, mas ao País. 

O crescimento da violência criminal, ao longo dos últimos trinta e cinco anos, 

reforçou essa tendência. Hoje, a questão da segurança pública é parte não apenas 

das preocupações estaduais, mas também de municípios e do governo federal, 

tornando-se uma das principais problemáticas nacionais. 

O contexto contemporâneo, caracterizado pela globalização, principalmente no 

âmbito econômico, tem provocado transformações na estrutura do Estado e 

redefinição de seu papel enquanto organização política. Diferentemente da redução 

do papel do Estado no âmbito econômico e social, no que se refere à segurança 

pública, tem ocorrido uma ampliação dos instrumentos de controle. 

Hoje, o medo da sociedade não é ilusório, nem fruto de manipulação midiática. O 

quadro nacional de insegurança é extraordinariamente grave, por diferentes razões, 

entre as quais destacam-se: 

       - a magnitude das taxas de criminalidade e a intensidade da violência envolvida; 

       - a exclusão de setores significativos da sociedade, que permanecem sem acesso 

aos benefícios mais elementares proporcionados pelo Estado; e 

       - a degradação institucional – a que se tem vinculado o crescimento da 
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criminalidade organizada – penetra cada vez mais nos órgãos públicos, corrompendo-

os, e afetando as práticas policiais que, modo geral, continuam marcadas pelos 

estigmas de violência. 

O presente trabalho abordará a Intervenção Federal na Área de Segurança 

Pública do Estado do Rio de Janeiro, estabelecida em decorrência do Decreto Nº 

9.288, de 16 de fevereiro de 2018, que a instituiu com o objetivo de pôr termo a grave 

comprometimento da ordem pública.  

Considerando o tempo destinado a referida medida excepcional e o caráter 

transversal dos assuntos relacionados à segurança pública, ao sistema prisional e à 

defesa civil, o planejamento estratégico do Gabinete de Intervenção Federal na Área 

de Segurança Pública do Rio de Janeiro (GIFRJ) teve seu contorno definido pelo 

tempo, pela complexidade e pela abrangência das ações necessárias ao referido 

objetivo. 

Os Objetivos Estratégicos (OE) da Intervenção Federal foram estabelecidos, após 

a análise (de forma ampla e interdependente) do diagnóstico realizado, especialmente 

visando à diminuição dos índices de criminalidade e à recuperação da capacidade 

operativa das secretarias de estado e dos órgãos de segurança pública (OSP) 

intervencionados. 

Do exposto, é lícito supor que o tema em questão é extremamente relevante para 

o atual cenário nacional de “insegurança pública”. A pesquisa, por meio de uma 

apresentação abrangente do problema e de uma argumentação baseada na 

documentação elaborada no período da Intervenção Federal, em artigos e em dados 

estatísticos, apresentará as razões que tornam o presente trabalho significativo para 

o aperfeiçoamento da segurança pública em todos os estados da federação. 

 
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Como o modelo de Planejamento Estratégico adotado pelo GIFRJ poderia ser 

aproveitado nos demais Estados da Federação, a fim de contribuir para a redução dos 

índices de criminalidade e a recuperação da capacidade operativa dos OSP 

estaduais? 

1.2 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa será realizada na Área de Segurança Pública do Estado do Rio de 

Janeiro, no período da Intervenção Federal, a fim de verificar que o Planejamento 

Estratégico realizado, no âmbito do GIFRJ, contribuiu para a redução dos índices de 
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criminalidade e a recuperação da capacidade operativa das secretarias de estado e 

OSP intervencionados. 

 
1.3 CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA 

O aproveitamento do modelo do planejamento estratégico, adotado pelo GIFRJ, 

pelos demais Estados da Federação, poderia proporcionar respostas a diversos 

problemas enfrentados pelas instituições que possuem atribuições constitucionais de 

prover a segurança pública, contribuindo para a melhoria nos índices de criminalidade 

e a recuperação de suas capacidades operativas. 

 

1.3.1 Hipótese 

No Brasil, a falta de efetividade dos OSP dos estados da federação – com base 

no estudo da Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro – é fruto da falta de 

um adequado diagnóstico na área de segurança pública, da ausência de um 

planejamento estratégico integrado “baseado em capacidades” e da inexistência de 

uma eficiente gestão das secretarias de estado e dos OSP, que não têm obtido êxito 

na diminuição dos índices de criminalidade e na melhoria da percepção de segurança 

da população, que sofre com a magnitude das taxas de criminalidade, a intensidade 

da violência envolvida e o crescimento da criminalidade organizada. 

 

1.3.2 Variáveis 

As variáveis da presente pesquisa têm por finalidade verificar de que forma a 

falta de um diagnóstico na área de segurança pública, a ausência de um planejamento 

estratégico integrado “baseado em capacidades” e a inexistência de uma eficiente 

gestão nos órgãos estaduais – que possuem a atribuição constitucional de 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio – têm 

contribuído para a falta de efetividade nas ações, o aumento das taxas de 

criminalidade, o incremento da intensidade da violência envolvida e o crescimento da 

criminalidade organizada.  

As variáveis independentes serão os OE estabelecidos no Plano Estratégico da 

Intervenção Federal (PEIF)/2ª Edição, que tinham a finalidade de pôr termo a grave 

comprometimento da ordem pública, no Estado do Rio de Janeiro, gerando Legados 

formados por bens tangíveis e intangíveis, adquiridos ou produzidos pelo GIFRJ e/ou 

doados por instituições cooperantes.  
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A variável dependente será o cumprimento, por parte das secretarias de estado 

e OSP, dos compromissos estabelecidos pela Intervenção Federal, constantes, 

particularmente, no Plano de Preparação da Transição. 

A medição das variáveis independentes será realizada pela verificação do 

atingimento dos OE constantes no PEIF/2ª Edição. Já a variável dependente, será 

medida por intermédio da constatação da efetivação ou não do cumprimento dos 

compromissos estabelecidos, por parte das secretarias de estado e OSP, dos 

compromissos estabelecidos pela Intervenção Federal, constantes, particularmente, 

no Plano de Preparação da Transição/1ª Edição. 

Dessa forma, será possível verificar se os OE estabelecidos no planejamento 

estratégico da Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro (IFERJ) – desde que 

tenha sido seguido pelas secretarias de estado e OSP intervencionados –  atingiram 

o propósito e se os compromissos firmados, em particular com o governo eleito do 

estado, no Plano de Preparação da Transição, poderia ser exportado para os demais 

estados da federação, a fim de que houvese um efetivo aperfeiçoamento no atual 

cenário de degradação da segurança pública nacional. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral  

          Analisar como a concepção de Planejamento Estratégico, elaborado pelo 

GIFRJ, poderia ser aproveitado, a fim de contribuir para a redução dos índices de 

criminalidade e para a recuperação da capacidade operativa dos OSP, em todos os 

Estados da Federação. 

 
1.4.2 Objetivos Específicos  

          - Identificar as ações estratégicas (emergenciais e estruturantes), adotadas pelo 

GIFRJ, que contribuíram para o atingimento dos objetivos estratégicos da Intervenção 

Federal, em particular a redução dos índices de criminalidade e a recuperação da 

capacidade operativa das secretarias de estado e OSP intervencionados. 

          -   Do ponto de vista teórico, evidenciar possíveis convergências conceituais 

adotadas nas Forças Armadas, em particular no Exército Brasileiro, aplicadas no 

período de Intervenção Federal, que são fundamentais para a solução de problemas, 

especialmente, de planejamento e de gestão, existentes nas secretarias de estado e 
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OSP estaduais. 

         - Do ponto de vista empírico, analisar o êxito na implementação de conceitos 

teóricos, adotados pelo GIFRJ, para o atingimento dos OE da Intervenção Federal na 

Área de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

         - Caracterizar que os fundamentos teóricos e empíricos, estabelecidos pelo 

GIFRJ, no período de Intervenção Federal no Rio de Janeiro, poderiam ser 

incorporados pelas secretarias de estado e OSP, nos demais Estados da Federação.  

1.5 METODOLOGIA 

O presente estudo será realizado, principalmente, por meio de uma pesquisa 

bibliográfica, pois baseará sua fundamentação teórico-metodológica na 

investigação sobre a Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro, em planos 

elaborados pelo GIFRJ, em artigos de acesso livre ao público em geral, incluindo-

se nesses aqueles disponibilizados pela rede mundial de computadores. 

Além da pesquisa bibliográfica, será utilizada a pesquisa documental que 

propiciará observar como o GIFRJ elaborou e colocou em prática, no período de 

Intervenção Federal, o seu planejamento estratégico, a fim de contribuir para a 

redução dos índices de criminalidade e a recuperação da capacidade operativa das 

secretarias de estado e OSP intervencionados. 

A técnica utilizada para a pesquisa será a qualitativa, pois apresenta 

características que correspondem às necessidades do estudo, a fim de responder à 

questão formulada por intermédio de uma observação direta do objeto analisado. 

A coleta de dados da pesquisa do presente Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) dar-se-á por meio de pesquisa na literatura disponível, tais como revistas 

especializadas, jornais, artigos, planos, internet, monografias, teses e dissertações,  

buscando-se os dados pertinentes ao assunto. Nessa oportunidade, serão levantadas 

as fundamentações teóricas para a comprovação ou não da hipótese levantada. 

O método de tratamento de dados que será utilizado no presente estudo será 

a análise de conteúdo, no qual serão realizados estudos de textos para se obter a 

fundamentação teórica para se confirmar ou não a hipótese apresentada. 

A metodologia em questão possui limitações, particularmente, quanto à 

profundidade do estudo a ser realizado, pois não contempla, dentre outros aspectos, 
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o estudo de campo e a entrevista a pessoas diretamente ligadas ao tema em 

estudo. Porém, devido ao fato de se tratar de um TCC, o método escolhido é 

adequado e possibilitará o alcance dos objetivos propostos. 

2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

2.1 GENERALIDADES 

O crime organizado (CO) é um fenômeno inerente à socialização humana, ou seja, 

a partir do momento que o ser humano se reúne com outros, objetivando a comunhão 

de esforços para a consecução de seus fins almejados, e os mesmos se mostram 

eivados de ilicitude, se evidencia a gênese do CO. 

A mais antiga informação de que se tem notícia, quanto à origem do CO, se deu 

por intermédio das chamadas organizações mafiosas, ou mais comumente 

denominadas, “máfias”. Segundo Salvatore Lupo (2002, p. 14-15), a primeira vez em 

que se teve pronunciada a palavra “mafiosos” ocorreu no período entre “1862-1863, 

numa comédia popular de grande sucesso, intitulada justamente “I mafiusi di la 

Vicaria”, ambientada em 1854 entre camorristas detidos na cadeia de Palermo”.  

Essas entidades de proteção privada, organizaram-se e estruturaram-se em torno 

de objetivos convergentes, criaram códigos de conduta próprios e ritos de iniciação 

na organização, estabeleceram conexões com o poder local por meio da corrupção 

dos mesmos, e por fim, se consolidaram como organização criminosa dada a prática 

de delitos como extorsão, tráfico de drogas e jogos de azar, dentre outros.  

Nesse sentido, na Sicília, Itália, as células mafiosas (famiglie mafiose) – unidas 

em associação secreta denominada Cosa Nostra – passaram a controlar territórios e 

submeteram, pela corrupção e pela força, o Estado-Legal. Como consequência, 

aniquilaram os direitos e garantias individuais.  

Pela intimidação difusa, impuseram submissão e vassalagem 
à população, que passou a se recusar a colaborar com o Estado 
– comportamento conhecido por omertà (MAIEROVITCH, 1997, p. 
103). 

No que tange ao surgimento da criminalidade organizada no Brasil, sua origem 

descende da Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente no seio do 

Instituto Penal Cândido Mendes, que também era conhecido como “Caldeirão do 

Diabo”, onde presos políticos, movidos por ideologia de esquerda, eram colocados em 

celas com criminosos comuns.  
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Em contato com presos políticos, a alta criminalidade acabou por ser doutrinada, 

onde foram repassadas noções de organicidade, de “não rendição” frente à opressão, 

além de técnicas de guerrilha – ensinamentos estes que formaram os pilares em que 

se fundou uma das maiores organizações criminosas do País, a “Falange Vermelha” 

ou Comando Vermelho (CV), em alusão a galeria do presídio da Ilha Grande, onde se 

encontravam os fundadores de referida facção. 

A eleição de governos estaduais “populistas”, no final de 1982, e a abertura 

política no Brasil, ocorrida em meados da década de 1980, associada à escalada do 

tráfico de drogas da região andina do subcontinente – proporcionada pelos cartéis 

sulamericanos –, fortaleceu as organizações criminosas (ORCRIM) do País, em 

particular no Estado do Rio de Janeiro (RJ).  

A partir do início da década de 1990, a crise econômica, a relativização do 

combate às ações criminosas e o incremento e sofisticação do tráfico internacional de 

drogas foram, em boa medida, os vetores de sucessivas crises na área de segurança 

pública do País, especialmente no Estado do RJ. 

Os aspectos fisiográficos da região metropolitana da capital fluminense e 

adjacências, associados à configuração da “dimensão humana” na ocupação destes 

espaços, tornaram ainda mais complexa a tarefa de coibir o crime organizado e de 

conter a escalada da violência observada, principalmente, nos primeiros anos da 

década de 1990.   

O agravamento da urbanização desordenada e a falta de políticas públicas 

eficazes, em especial nos setores de habitação e mobilidade urbana, ajudaram a criar 

verdadeiras “áreas liberadas” na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde o poder 

público deixou de regular a ocupação dos espaços e logradouros e, também, de 

exercer seu papel de “poder de polícia”.   

A participação das Forças Armadas (FA) no contexto da segurança pública do 

Estado do RJ tem seus primeiros movimentos, por ocasião das operações Eco 92 e 

Rio 94, e atravessaram a primeira década do século XXI, sempre com participações 

episódicas e definidas com o intuito de melhorar a sensação de segurança da 

população, mormente por ocasião de eventos internacionais, do que efetivamente 

contribuindo, junto a outras instituições, no combate às causas da violência e da 

criminalidade.  

No ano de 2008, surge no Estado do Rio de Janeiro uma nova modalidade de 

organização criminosa, as “milícias”. Inicialmente, diferenciava-se do tráfico de 
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drogas, e tinham como principais fontes de renda o controle do transporte alternativo,  

da distribuição de gás, da TV a cabo clandestina, dentre outras taxas que podiam 

extorquir da população e do comércio, em troca de proteção. Os tipos de crimes 

praticados pouco se diferenciavam das atividades perpetradas pelas demais 

ORCRIM, em particular pelas facções que detinham o monopólio do tráfico de drogas. 

Nessa época, o governo do Estado do RJ, por meio de sua Secretaria de 

Segurança, iniciou o projeto de Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) – maior 

projeto na área de segurança pública que o Estado já havia promovido, com a previsão 

de instalação de mais de quarenta unidades em todo o Estado1. O projeto tinha por 

escopo principal a política de “polícia de proximidade”, retomando gradualmente o 

controle territorial de comunidades carentes das mãos das facções criminosas, 

concomitante com a realização progressiva de programas sociais. 

Nesse período, registrou-se, também, um incremento do emprego de tropas 

federais desde a segurança de canteiro de obras, na Operação Cimento Social, até a 

segurança e a Garantia da Votação e Apuração (GVA), nas eleições municipais de 

2008, na Operação Guanabara, oportunidade em que as forças de segurança 

ocuparam mais de trinta comunidades em todo o Estado do RJ. 

Desde então, a despeito das instalações das UPP, a participação das FA em 

operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) tornou-se uma realidade, cada vez 

mais presente, tendo como destaque as Operações ARCANJO, nos complexos da 

Penha e do Alemão (2010 a 2012) e SÃO FRANCISCO, no complexo da Maré (2014 

e 2015).  

Não obstante, as participações das FA na segurança de grandes eventos que o 

Estado do Rio de Janeiro sediou, desde 2013 com a Jornada Mundial da Juventude, 

passando pela Copa do Mundo FIFA/2014 e culminando com as Olimpíadas Rio/2016, 

demonstraram como a segurança pública do Estado do RJ estava combalida e 

apresentava sinais de esgotamento no enfrentamento à violência e aos crimes de toda 

ordem. 

A Política Nacional de Inteligência (PNI), editada em 2016, evidencia tanto a 

criminalidade organizada, quanto a corrupção entre as principais ameaças à 

integridade da sociedade.  

Em 2017, a Estratégia Nacional de Inteligência (ENINT), recém elaborada – 

 
1 Disponível em: <http://www.upprj.com/index.php/faq> Acesso em 1º março de 2018 
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menos de um ano após o encerramento do ciclo dos grandes eventos – caracterizou 

o potencial e a capacidade da criminalidade organizada de pôr em perigo a segurança 

nacional, sendo óbice que ameaça a todos os Estados e cuja incidência, em sua 

vertente transnacional, reforça a necessidade de aprofundar a cooperação.  

O desemprego crescente, a falência de estabelecimentos comerciais, o atraso 

sistemático de pagamentos do funcionalismo público – inclusive dos profissionais da 

área da segurança pública –, o aumento dos índices de criminalidade somado à 

ameaça de crise de desabastecimento decorrente dos constantes crimes de roubo de 

cargas, indicavam uma situação extremamente caótica da área de segurança pública, 

que refletiu-se na degradação da percepção de segurança da população, que sofria 

com a magnitude das taxas de criminalidade, a intensidade da violência envolvida e o 

crescimento da criminalidade organizada.  

Tais eventos motivaram a autorização, por meio do Decreto Presidencial de 28 de 

julho de 2017, de ativação de um Comando Conjunto (C Cj) e o emprego de tropas 

das FA em ações de GLO no Estado do Rio de Janeiro, em apoio à área de segurança 

pública.  

 

Figura 1: CCj das FA, ativado para as ações de GLO no Estado do RJ 

Fonte: GIFRJ 

Do exposto, infere-se que, nos últimos trinta e cinco anos, a crise política, moral e 

econômica e a proliferação dos casos de corrupção em todos os níveis e setores do 

governo do Estado do RJ, agravada pela crise econômica nacional, implicou a 

insolvência do referido ente da federação e teve severos reflexos em diversas áreas: 
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econômica; social; educacional; saúde; ordenamento urbano; e segurança pública. 

Além disso, o aparelhamento da máquina estatal, associado à gestão ineficaz – 

fraudulenta e irresponsável dos recursos orçamentários – tiveram reflexos diretos nas 

equivocadas políticas de segurança adotadas, que não foram suficientes para 

enfrentarem efetivamente os desafios na área, pois não combateram as causas da 

criminalidade, resultando na degradação da segurança pública estadual. 

A perigosa combinação do lucrativo comércio de drogas e armas com as 

sucessivas crises que assolaram o estado, em particular na área de segurança 

pública, atingiu o seu ápice com a decretação da Intervenção Federal no Estado do 

RJ, após o carnaval de 2018. 

2.2 A DECRETAÇÃO DA INTERVENÇÃO FEDERAL 

A Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro foi uma medida excepcional 

estabelecida pelo Decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, que a instituiu com o 

objetivo de pôr termo a grave comprometimento da ordem pública – com prazo fixado 

até 31 de dezembro de 2018 – e que limitou, pela primeira vez, desde a Constituição 

Federal de 1988, a autonomia de um ente federativo. Tudo em consonância com o 

estabelecido no Capítulo III, do Título V da Carta Magna e no Título V da Constituição 

do Estado do Rio de Janeiro. 

Considerando o tempo destinado à Intervenção Federal e o caráter transversal 

dos assuntos relacionados à segurança pública, ao sistema prisional e à defesa civil, 

o planejamento de nível estratégico teve seu contorno definido pelo tempo, pela 

complexidade e pela abrangência das ações necessárias a pôr termo a grave 

comprometimento da ordem pública.  

Para lidar com a complexidade dos desafios impostos, tornou-se necessário um 

esforço concertado do gabinete executivo estruturado pelo Interventor Federal, das 

Forças Armadas (FA), das secretarias de estado, dos OSP, de organizações 

governamentais e de agências civis. Além disso, demandou um significativo aporte de 

recursos humanos, materiais e financeiros, estabelecendo as bases da gestão e da 

governança das ações que foram coordenadas pelo GIFRJ, em consonância com 

todos os atores envolvidos. 

A Intervenção Federal na área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro 

constituiu-se de medida extraordinária e inédita, não havendo qualquer série histórica 

e nem referências de melhores práticas, o que exigiu a interação do GIFRJ com as 
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Secretarias de Estado de Segurança, de Administração Penitenciária e de Defesa 

Civil2 e OSP – representados pelas Polícias Militar e Civil, e Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado do Rio de Janeiro3, organizações estas denominadas 

“intervencionadas”. 

A concepção inicial foi de que as ações da Intervenção Federal – qualquer que 

fosse o Estado Final Desejado (EFD) –, somente constituir-se-iam em Legado 

estratégico, se todas as instituições, nos diversos níveis de governo (federal, estadual 

e municipal), participassem efetivamente em suas esferas de atribuição. 

Concomitante ao estabelecimento de medidas iniciais, houve permanente 

demanda por informações, dos mais variados steakholders, sobre as atividades da 

Intervenção Federal, ao mesmo tempo, em que os “grupos de interesse” favoráveis à 

referida medida de excepcionalidade, precisaram se organizar e unir esforços em 

torno de um discurso positivo unificado – construindo uma efetiva comunicação 

estratégica4.  

Nesse complexo ambiente, o GIFRJ desenvolveu as suas estratégias e metas 

direcionadas ao atingimento dos objetivos traçados, para que, de forma metodológica 

e eficiente pudesse, em apenas dez meses, pôr termo a grave comprometimento da 

ordem pública no Estado do RJ, planejando, coordenando e executando ações que 

buscassem efetivamente a recuperação da capacidade operativa dos OSP e a 

diminuição dos índices de criminalidade, aumentando consequentemente a percepção 

de segurança na população e contribuindo para a garantia de ambiente seguro e 

estável. 

2.3 O DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO NO PERÍODO DA INTERVENÇÃO FEDERAL 

O diagnóstico estratégico, realizado em curtíssimo espaço de tempo, no início do 

período de Intervenção Federal no RJ, compreendeu o estudo do histórico da área de 

segurança pública do estado e a análise da situação das Secretarias de Estado 

 
2 Secretaria de Estado da Segurança (SESEG); Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 
(SEAP); e Secretaria de Estado de Defesa Civil (SEDEC). 
3 Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ); Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro 
(PCERJ); e Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).  
4 Comunicação Estratégica: abordagem conjunta de governo, impulsionada por processos 
interagências e de integração de esforços focados em comunicar eficazmente a estratégia nacional. Os 
elementos e estruturas que programam a orientação estratégica, tanto interna como externa às forças 
do Exército, não só devem entender e estarem cientes da articulação dos objetivos de Operações de 
Informação da Força, mas também devem trabalhar em estreita colaboração interagências, a fim de 
garantir a plena coordenação e sincronização dos esforços do Estado brasileiro (BRASIL, 2014).   



 26 

(SESEG, SEAP e SEDEC) e dos OSP (PMERJ, PCERJ e CBMERJ).  

Da análise do cenário na área de segurança pública do estado do RJ, 

sobressaíram algumas características do ambiente operacional – em suas dimensões 

física, informacional e humana –, que foram determinantes na definição das ações a 

serem implementadas pela Intervenção Federal, a seguir discriminadas:  

- ambiente sócio-econômico profundamente degradado ao longo de pelo menos 

três décadas e meia de ineficiência do poder público; 

- restrição de recursos para a área de segurança pública do estado do RJ;  

- achatamento dos níveis decisórios;   

- necessidade de envolver todas as capacidades de governo na “prevenção” e 

“repressão” de ameaças oriundas de ORCRIM em atividade no estado, em particular 

na região metropolitana da capital;  

- ambiente interagências por ocasião do planejamento e execução das operações 

das forças de segurança (tropas da FA e OSP);  

Figura 2: O ambiente organizacional interagências da IFERJ 

Fonte: GIFRJ 

- consciência de que Forças de Segurança “de per si” não solucionam sozinhas 

os complexos problemas na área de segurança pública;  

- valorização das questões humanas conjugadas com a exacerbação da defesa 

de minorias;  

- baixa aceitação junto à opinião pública (nacional e estadual) do emprego da 

força;  
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- caráter difuso das ameaças (concretas e potenciais);  

- dificuldade de caracterizar os integrantes de facções de ORCRIM e Agentes 

Perturbadores da Ordem Pública (APOP) no seio da população e de definir os limites 

de suas ações;  

- rapidez na evolução da situação e na dinâmica do crime organizado;   

- prevalência dos enfrentamentos entre criminosos e as forças de segurança 

ocorrerem em áreas humanizadas, em particular em comunidades carentes, com a 

presença da população civil;  

- as facções locais de ORCRIM, no interior das “comunidades-base”5, exercem 

grande influência sobre a população, tanto por meio da coação, quanto pela 

conivência e colaboração;  

- proliferação de novas tecnologias, permitindo que integrantes de facções  de 

ORCRIM dispusessem desses meios, aliando a utilização de ferramentas de aplicativo 

de mensagens e redes sociais para comunicação clandestina; 

- facções locais de ORCRIM – baseado num efetivo sistema de vigilância, 

segurança e alerta – mantêm monitoramento constante e eficaz sobre a 

movimentação dos OSP, especialmente da PMERJ, no interior das comunidades 

carentes, em particular da região metropolitana da Capital;  

- existência de facções de ORCRIM providas de fuzis de grosso calibre, com alta 

tecnologia agregada6;   

- as facções locais das ORCRIM, nas comunidades carentes, detêm a iniciativa, 

pois se adaptavam à presença dos OSP, encontrando alternativas para a manutenção 

de suas práticas ilícitas. O não enfrentamento é uma opção racional dos criminosos; 

- a conduta e o desempenho de representantes da PCERJ e, especialmente de 

equipes da PMERJ – protagonistas no esforço do policiamento de aproximação no 

 
5 No período da Intervenção Federal no Estado do RJ, as “comunidades-base” foram entendidas como 
aquela realidade humana, social e geográfica, delimitada e específica, dentro de uma totalidade social, 
na qual se deve o processo de Ação de Segurança Comunitária. Por apresentar fácil delimitação e 
possuir uma teia de relações sociais mais ou menos definidas, foi considerada a unidade local onde 
existem diversos grupos de vizinhança com características de grupo primário, mantendo relações de 
convivência e em alguns deles, de auxílio mútuo. 

6 No Estado do Rio de Janeiro as facções criminosas ampliaram seus domínios através da associação 
do tráfico de entorpecentes ao tráfico de armas, resultando em um enorme incremento de seu poder 
de fogo na busca de maior controle territorial. Desta forma, em virtude do poderio bélico destas facções 
criminosas, os índices de criminalidade, principalmente os de letalidade violenta, alcançaram 
patamares jamais observados na história do País, obrigando as forças de segurança a buscarem 
armamentos mais adequados a fim de se contraporem a tal poderio bélico. 
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interior da comunidade – estavam sujeitos a fatores diversos, como por exemplo: 

rotina de trabalho; desgaste físico e mental; isolamento; apoio logístico; informações 

insuficientes; falta de visão holística; dentre outras. 

- a incontestável superioridade do Poder Relativo de Combate (PRC) das tropas 

adjudicadas ao Comando Conjunto (C Cj) ativado para as ações de GLO – aliado ao 

princípio da massa – lhes assegurava, quando empregadas, a liberdade de ação 

(observados os limites da lei) no interior das comunidades carentes, por ocasião das 

operações integradas das forças de segurança e ações de segurança comunitária;  

- Inteligência insuficiente no nível tático, particularmente de dados/informações 

oriundas de fontes humanas; 

- visibilidade imposta pela mídia instantânea;  

- importância da opinião pública e a necessidade de informar e influenciar públicos 

específicos, em apoio às operações das forças de segurança – “controle da narrativa”;  

- tendência de diminuição da importância da manutenção do terreno (áreas 

controladas por facções de ORCRIM), aliada à crescente valorização da conquista de 

objetivos relacionados à dimensão informacional;  

- emprego dos meios cibernéticos, informacionais e sociais como instrumentos de 

confronto, fragilizando os limites geográficos; e 

- utilização da informação como arma, afetando diretamente a liberdade de ação 

das forças de segurança. 

Destaca-se, também, que a capital fluminense possui visibilidade internacional, 

constituindo uma verdadeira “caixa de ressonância” – que potencializava quaisquer 

eventos negativos –, as ORCRIM possuíam vantagens relacionadas ao conhecimento 

do terreno e de apoio da população local (por conivência ou opressão) e, ainda, não 

havia “liberdade de ação” para a execução das ações planejadas pelo GIFRJ, que 

eram questionadas, seja por questões politico-eleitorais, ideológicas ou de viabilidade 

técnica, e explorado por diversos observatórios criados. 

Do exposto, infere-se que o ambiente operacional no Estado do RJ, palco da 

Intervenção Federal – em particular na região metropolitana da Capital – era 

extremamente complexo e necessitava monitoramento constante, o que dificultava o 

objetivo de pôr termo a grave comprometimento da ordem pública.  

[...] O diagnóstico feito pelo Gabinete de Intervenção mostra que 
é “caótica” a situação no Rio de Janeiro, resultante da “crise política, 
moral e econômica” que atinge o estado, com a proliferação de casos 
de corrupção em todos os níveis e poderes do governo 
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fluminense.....(Trecho de artigo do Jornal do Brasil, publicado em 21 
de julho de 2018, Agência Brasil). 

Apesar dos obstáculos configurados, o diagnóstico realizado pelo GIFRJ, que 

compreendeu, além das secretarias de estado e OSP intervencionados, um 

mapeamento detalhado dos sistemas prisional e de defesa civil, serviu de base para 

a elaboração de um planejamento estratégico holístico e integrado que envolveu 

diversas instituições estaduais, em estreita consonância com os demais entes da 

federação. 

3. O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA INTERVENÇÃO FEDERAL 

A segurança pública é uma das áreas de que a constituição brasileira trata como 

responsabilidade do Estado, tendo como objetivo maior o fomento de políticas 

públicas capazes de prevenir e combater a criminalidade; salvaguardar a manutenção 

da ordem pública, e oferecer suporte para que os cidadãos possam viver e conviver 

livre dos riscos a que estão expostos nos dias atuais (BRASIL, 1988). 

A segurança pública é ação de responsabilidade permanente dos órgãos estatais 

bem como de toda a comunidade, com proposta de preservar os direitos à cidadania, 

por intermédio da prevenção e controle de manifestações criminais e violentas (MJSP, 

2019; SENASP, 2019). Percebe-se, no conceito apresentado, que um dos objetivos 

da segurança pública é prevenir e controlar manifestações da criminalidade e da 

violência. Assim, tal proposta requer entendimento das “causas” do crime e da 

violência.  

Historicamente, numerosos fatores influenciaram os índices de criminalidade, 

mesmo assim, reluta-se em apontar uma só justificativa para crescimentos ou 

declínios. Os pensadores liberais frequentemente apontam para “causas” nas raízes 

do crime: pobreza, desigualdade, desemprego e segregação racial; enquanto os 

conservadores ressaltam a “pobreza moral”, ou seja, a maternidade na adolescência, 

o uso de drogas e a instabilidade educacional e familiar. E que o crime é um jogo que 

se concentra mais entre os jovens, sobretudo do sexo masculino.  

Enquanto os criminalistas e os juristas discutem a respeito das causas para o 

crescimento da criminalidade, existe algo a respeito do qual todos concordam, que a 

“impunidade” caracteriza o sistema de justiça penal da América Latina. Sendo essa, 

também, uma das principais causas para o aumento da criminalidade (SALAS, 1998).  

Para prevenir e controlar manifestações de criminalidade e violência, governos 

precisariam fomentar políticas públicas voltadas a segurança, que trabalhem em base 
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da prevenção ao crime, como é feito no Brasil por meio do Plano de Integração e 

Acompanhamento dos Programas Sociais de Prevenção da Violência (PIAPS)7.  

Conjugadamente a ações preventivas, é preciso utilizar estratégias “coercitivas” – 

que incluam uma polícia presente de forma permanente nas vias públicas e nas 

comunidades. A prática do “policiamento comunitário” tem sido implantando em todo 

o mundo.  

A referida estratégia tem como foco principal a cooperação entre as organizações 

policiais e a sociedade civil. Podendo ser educativa como: mediação de conflitos, 

ajuda solidária, educação de base, rodas de conversa sobre problemas sociais e sobre 

medidas de segurança. Como também ser técnica: criação de postos de policiamento, 

rondas (a pé e motorizada) e vigilância sobre possíveis ações criminosas (NEV, 2019). 

O conceito de planejamento estratégico8 – adotado por ocasião da IFERJ –  foi o 

de um “planejamento global” onde foram formulados objetivos, estabelecidas metas, 

selecionadas estratégias e definidos planos de ação, considerando os ambientes 

externo (oportunidades e ameaças) e interno (pontos fortes e fracos) das instituições 

envolvidas, em particular das secretarias de estado e OSP intervencionados e a 

evolução esperada, a ser adotado pelo Sistema de Segurança Pública.  

3.1 CONCEPÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

O planejamento estratégico da IFERJ foi concebido para a área de segurança 

pública do estado do Rio de Janeiro, de acordo com o previsto no Decreto Nº 9.288, 

de 16 de fevereiro de 2018, englobando a SESEG e OSP vinculados (PMERJ, 

PCERJ), a SEDEC e o CBMERJ, além da SEAP e o sensível sistema prisional 

estadual. 

A Diretriz de Planejamento, inicialmente expedida, teve como finalidade orientar 

os trabalhos do GIFRJ, das secretarias de estado (SESEG, SEDEC e SEAP), dos 

OSP, do Comando Conjunto das Forças Armadas – ativado para as ações de GLO no 

Estado do Rio de Janeiro – e do Centro de Coordenação Tático Integrado (CCTI). 

 
7 A missão do PIAPS é de “promover a interação local e, portanto, o mútuo fortalecimento dos 
programas sociais implementados pelos governos federal, estadual e municipal, que, direta ou 
indiretamente, pudessem contribuir para a redução dos fatores, potencialmente, criminógenos.” 
(SOARES, 2007, p.84). 

8 Drucker (1997) aponta que o planejamento estratégico é um processo contínuo, sistemático, 
organizado e capaz de prever o futuro, de maneira a tomar decisões que minimizem riscos. Dessa 
forma, tem como objetivo fornecer aos gestores e suas equipes uma ferramenta que os municie de 
informações para a tomada de decisão, ajudando-os a atuar de forma proativa, antecipando-se às 
mudanças que ocorrem no mercado em que atuam. 
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Dentre os objetivos da Diretriz de Planejamento, destacavam-se: 

          - orientar o planejamento inicial das ações e traduzir o objetivo da 

intervenção de pôr termo a grave comprometimento da ordem pública no Estado do 

Rio de Janeiro, por meio da recuperação operativa dos Órgãos de Segurança Pública 

(OSP) e da diminuição dos índices de criminalidade; 

Figura 3: Arquitetura de C2 e Relações Institucionais da IFERJ 

Fonte: Plano Estratégico do GIFRJ (revisado) – 2ª edição 

- definir a constituição do Gabinete de Intervenção Federal; 

           - coordenar as ações inerentes à Intervenção Federal na área de 

Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro;  

           - definir responsabilidades pela supervisão, coordenação e condução das 

ações inerentes à Intervenção Federal na área de Segurança Pública do Estado do 

Rio de Janeiro;  

           - regular as ações, a serem implementadas nas diversas áreas funcionais: 

pessoal, inteligência, operações, logística, planejamento, comunicação social, 

relações institucionais e administração e finanças;  

          - transmitir diretrizes e ordens do Interventor Federal na área de Segurança 

Pública no Estado do Rio de Janeiro; e 

          - permitir o planejamento de recursos necessários à recuperação operativa 

dos OSP e diminuição dos índices de criminalidade no Estado do Rio de Janeiro. 

 



 32 

O planejamento estratégico da IFERJ foi formalizado, estabelecendo de forma 

clara qual a filosofia que seria adotada na aplicação das ações (emergenciais e 

estruturantes) da Intervenção Federal na área de segurança pública. Dessa forma, 

permitiu mostrar a direção a ser seguida, visando ao maior grau de interação entre as 

cúpulas das instituições (Figura 3), as comunidades – em particular as criteriosamente 

selecionadas para a realização de Ações de Segurança Comunitária9 – e os atores 

responsáveis por operacionalizarem as atividades-fim das organizações.  

Infere-se, portanto, que buscou-se inovar (de forma inteligente e perspicaz) na 

concepção do planejamento estratégico da IFERJ – se comparada ao emprego das 

FA em ações de GLO, até então praticada ao longo dos últimos vinte e cinco anos no 

estado –, com acentuada quebra de paradigma. Mesclou-se ações (emergenciais e 

estruturantes) “coercitivas limitadas” à medidas de “caráter construtivo”, em 

cooperação com diversas instituições (públicas e privadas), ambas voltadas sobretudo 

para recuperar a capacidade operativa dos OSP e para diminuir os índices de 

criminalidade, contribuindo para a melhoria da percepção de segurança da população, 

em especial, moradora de comunidades carentes, que sofria com forte influência de 

facções de ORCRIM.   

3.2 AÇÕES EMERGENCIAIS E ESTRUTURANTES 

Desde a decretação da IFERJ, por ocasião da emissão da intenção do Interventor 

Federal, constante da Diretriz de Planejamento inicial – que serviu de base para a 

confecção do PEIF (1ª Edição) – ficou evidente que o objetivo de pôr termo a grave 

comprometimento da ordem pública fosse alcançado por intermédio de ações 

“emergenciais” e “estruturantes”.  

O planejamento estratégico, elaborado no período da IFERJ, teve como foco a 

consecução dessas ações, relacionadas aos objetivos de curto e médio prazos das 

secretarias de estado e OSP – e as estratégias para alcançá-los – que afetariam as 

organizações de uma forma geral, com reflexos para a melhoria da percepção de 

segurança da população, sendo concebido sob a responsabilidade dos níveis mais 

elevados da direção do Sistema de Segurança Pública estadual, ou seja, pelo GIFRJ 

 
9 No período de Intervenção Federal no Estado do RJ, as Ações de Segurança Comunitária foram 
concebidas como sendo as diversas práticas presentes frente aos desafios de segurança pública e às 
demandas sociais. Estavam além da prestação de serviços. Constituiu-se como mecanismo de 
conquista, por parte do Estado, de um ambiente seguro e estável, em comunidade carente com forte 
influência de ORCRIM. Contemplam, também, a garantia de direitos sociais, contribuindo para a 
construção e ampliação da cidadania (Diretriz de Planejamento para a Realização de Ações de 
Segurança Comunitária, 2018). 
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em estreita ligação com as organizações intervencionadas. 

Tais ações foram desencadeadas nas diversas áreas funcionais (pessoal, 

inteligência, operações, logística, planejamento, comunicação social, relações 

institucionais e administração/finanças), a fim de contribuir para o atingimento dos 

objetivos e metas traçados. 

Ficou evidente que a intenção do Interventor Federal, desde o início, foi assegurar 

a proteção dos moradores das comunidades onde foram desencadeadas as 

operações integradas das forças de segurança e as “ações comunitárias”, que 

visavam a contribuir – em parceria com diversas instituições públicas e privadas – com 

o resgate da cidadania. Devia-se manter os esforços centrados na população.  

Nota-se que o EFD deveria se caracterizar pela desarticulação (de forma 

sucessiva e gradual) das facções locais de ORCRIM presentes nas principais 

comunidades carentes designadas, onde foram desencadeadas as operações 

integradas das forças de segurança, particularmente na região metropolitana da 

Capital, e pela conquista do apoio ativo da população – onde seriam desencadeadas 

as Ações de Segurança Comunitária.   

As ações emergenciais foram desencadeadas com o objetivo precípuo de 

contribuir para mitigar os principais óbices identificados no diagnóstico estratégico 

realizado no início da Intervenção Federal, a fim de pôr termo a grave 

comprometimento da ordem pública do estado do RJ, principalmente para a diminuir 

os índices de criminalidade e melhorar a percepção de segurança da população.  

Cita-se, como exemplos de “ações emergenciais” desencadeadas no período da 

IFERJ, a realização de Ações de Segurança Comunitária – que combinavam, de forma 

equilibrada, a execução de ações “cinéticas” com a adoção de medidas de efeito “não 

cinético” –, o patrulhamento ostensivo de vias públicas e as visitas aos Batalhões de 

Polícia Militar (BPM), às Delegacias de Polícia (DP) e unidades prisionais. 

Já as “ações estruturantes”, foram concebidas para serem prosseguidas pelas 

secretarias de estado e OSP intervencionados, mesmo sob a nova gestão do governo 

eleito do Estado do RJ, a fim de atingir os OE previstos no PEIF (2ª Edição) e acordado 

no Plano de Preparação da Transição.  

Por exemplo, os projetos elaborados no período da IFERJ, a fim de contribuir para 

a recuperação da capacidade operativa dos órgãos, gerariam processos que deveriam 

ser “desenhados” pelas diversas instituições – respeitando-se as especificidades das 

organizações –, para o aperfeiçoamento na gestão dos órgãos estaduais 
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responsáveis pela segurança pública, administração penitenciária e defesa civil. 

 

Figura 4: Projetos Estratégicos elaborados no período da IFERJ 

Fonte: GIFRJ 

Portanto, de acordo com o diagnóstico estratégico e com base na concepção de 

planejamento, foram estabelecidas ações “emergenciais” e “estruturantes” – base 

para a elaboração de OE – que tinham a finalidade de pôr termo a grave 

comprometimento da ordem pública, no Estado do Rio de Janeiro, gerando Legados 

formados por bens tangíveis e intangíveis, adquiridos ou produzidos pelo GIFRJ e/ou 

doados por instituições cooperantes.  

3.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Os OE da Intervenção Federal foram estabelecidos, após o estudo (de forma 

ampla e interdependente) do diagnóstico, na área de segurança pública, realizado do 

estado do RJ – com ênfase em sua evolução histórica, a análise da conjuntura que 

compunha o cenário existente e o levantamento de possíveis ações (emergenciais e 

estruturantes) vislumbradas, fruto de observação e reflexão dos ambientes externo e 

interno, particularmente, visando à diminuição dos índices de criminalidade e à 

recuperação da capacidade operativa das secretarias de estado e dos OSP 

intervencionados, a fim de contribuir para a garantia de ambiente seguro e estável e 

de aumentar a percepção de segurança na população. 

Além do “diagnóstico estratégico” na área de segurança pública – já explorado no 

presente trabalho –, foi realizada uma análise, que se apoiou na técnica gerencial 
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denominada análise SWOT10, também conhecida por matriz FOFA (Forças, 

Oportunidades, Fraquezas e Ameaças). Esse “raio x” possibilitou a compreensão dos 

ambientes externo e interno do GIFRJ e forneceu subsídios para a definição dos 

objetivos estratégicos e elaboração de um “plano híbrido” – estratégico e de gestão.  

A partir dos OE traçados para a IFERJ – consoantes com a missão do GIFRJ11, 

em princípios, crenças e valores, além de diretrizes de planejamento –, foram 

levantados os fatores críticos de sucesso e estabelecidas as estratégias, metas, 

indicadores de desempenho e planos de ação, que compuseram o PEIF na área de 

segurança pública do estado do Rio de Janeiro. 

Os OE estabelecidos no período da IFERJ foram os seguintes: 

- OE-01: Diminuir os índices de criminalidade; 

- OE-02: Recuperar a capacidade operativa das Secretarias de Estado e OSP 

intervencionados do Estado do Rio de Janeiro; 

- OE-03: Articular, de forma coordenada, as instituições dos entes federativos; 

- OE-04: Fortalecer o caráter institucional da Segurança Pública e do Sistema 

Prisional; e 

- OE-05: Melhorar a qualidade e a gestão do Sistema Prisional, das Secretarias 

de Estado e dos OSP intervencionados. 

Por ocasião da revisão do PEIF, foi introduzido o OE-06: Implantar estruturas 

necessárias ao planejamento, coordenação e gerenciamento das ações estratégicas 

da Intervenção Federal, basicamente para respaldar os gastos relacionados à 

estruturação do GIFRJ e do CCTI. Foram alocados, ainda, equivocadamente12 – na 

visão do autor deste trabalho – os termos “incrementalmente” e “gradualmente”, 

respectivamente, nos OE-01 e OE-02. 

 
10 – Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Oportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). 

11 Missão do GIFRJ: A fim de contribuir com o definido no Decreto 9.288/2018, que estabeleceu os 
efeitos e limites da Intervenção Federal na Área de Segurança Pública no Estado do RJ, com o objetivo 
de pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, planejar, coordenar e executar ações que 
busquem efetivamente a recuperação incremental da capacidade operativa dos OSP e da SEAP, com 
a diminuição gradual dos índices de criminalidade, aumentando a percepção de segurança na 
sociedade fluminense e contribuindo para a garantia de ambiente seguro e estável. 
12 Equivocadamente, pois a situação das Secretarias de Estado e OSP intervencionados, por ocasião 
da decretação da IFERJ, estava extremamente deteriorada, o que exigia a utilização do verbo 
“recuperar” no OE-01, sem nenhum complemento. Caso estivessem numa condição mediana, poder-
se-ia utilizar apenas o termo “incrementar”, mas de maneira nenhuma os dois “simultaneamente”. Em 
relação ao OE-02, não havia como controlar de forma uniforme os índices de criminalidade e nem 
mesmo afirmar se  os mesmos iriam cair, o que em hipótese alguma, permitiria o uso do termo 
“gradualmente”, uma vez que independia das ações (emergenciais e estruturantes) adotadas pelo 
GIFRJ. 
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Sucessivamente à elaboração dos OE, foi desenhada uma gestão de riscos13 para 

a IFERJ, compatível com a grandeza da missão imposta ao GIFRJ e fundamental para 

a mitigação de riscos – que podem ser definidos como as ameaças de que um novo 

evento ou ação (interno ou externo) afete negativamente os objetivos e as estratégias 

estabelecidas.  

A fim de mitigar os riscos vislumbrados, foi levantado junto às diretorias e 

coordenadorias das Secretarias de Intervenção Federal e de Administração, os 

associados aos níveis estratégico, operacional e tático. Na sequência foi programada 

oficina com a Alta Administração do GIFRJ, a fim de discutir o diagnóstico estratégico 

constante no PEIF, com o intuito de identificar uma cesta mínima de eventos de risco. 

Enfatiza-se que essa atividade proporcionou a introdução da “cultura de gestão de 

riscos” no GIFRJ.  

O planejamento da gestão de riscos visou a possibilitar que o GIFRJ e as 

organizações da área de segurança pública intervencionadas reduzissem a 

probabilidade e o impacto de possíveis eventos não desejáveis e aumentassem o 

aproveitamento de eventos positivos, garantindo assim razoável certeza de alcance 

dos objetivos estabelecidos.  

A análise de processos envolveu a compreensão do ambiente na área de 

segurança pública, incluindo sua efetividade para atendimento dos objetivos para os 

quais foram desenhados. Os processos críticos ou prioritários, no período da IFERJ, 

foram aqueles que representavam sérios perigos à vida humana e ao ambiente, ou 

que colocariam em risco grandes quantidades de recursos e, em consequência, 

causando maior impacto aos beneficiários (internos ou externos).  

Além disso, a inclusão da análise de riscos no Plano de Preparação da Transição 

se deu em razão da importância representada pela transmissão das atribuições da 

gestão administrativa e operacional na área de segurança pública do estado do Rio 

de Janeiro, do GIFRJ às Secretarias de Estado e OSP intervencionados. Esse 

instrumento teve o propósito de assegurar a continuidade dos planos, projetos e ações 

levadas a efeito pelo gabinete, durante a IFERJ.  

Como instrumento de acompanhamento do atingimento das metas e planos de 

 
13 Gestão de Riscos: conjunto de ações direcionadas ao desenvolvimento, disseminação e 
implementação de metodologias de gerenciamento de riscos institucionais, objetivando apoiar a 
melhoria continua de processos de trabalho, projetos e a alocação e utilização dos recursos disponíveis, 
contribuindo para o cumprimento dos objetivos da organização (Plano de Gestão de Riscos, 2018). 
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ação previstos no PEIF, por parte dos atores envolvidos na IFERJ – em particular as 

secretarias de estado e OSP intervencionados – foram instituídas as reuniões 

períodicas de Controle da Ação Planejada (CAP), que se revelaram fundamentais 

para o monitoramento das ações (emergenciais e estruturantes) em curso. 

  

Figura 5: Controle da Ação Planejada  

Fonte: GIFRJ 

Além disso, as referidas reuniões permitiam que todas as Diretorias do GIFRJ 

apresentassem o andamento de todas as metas e planos de ação estabelecidos no 

PEIF, a fim de atingirem os OE traçados para a IFERJ. 

As reuniões em pauta disponibilizava, também, oportunidades para que o 

Interventor Federal emitisse diretrizes específicas aos Secretários de Estado e 

Comandantes/Chefe dos OSP intervencionados, a fim de corrigir rumos ou 

potencializar aspectos positivos – diretamente aos dirigentes máximos das instituições 

e seus staffs –, fundamental para conquistar corações & mentes dos envolvidos na 

difícil tarefa de pôr termo a grave comprometimento da ordem pública do Estado do 

RJ.  

As reuniões de Controle da Ação Planejada serviram, ainda, para que os 

secretários de estado visualizassem o andamento dos OE, em particular a entrega de 

materiais relacionada à recuperação da capacidade operativa das instituições, apesar 

de expressivo percentual estar previsto ser entregue após o término da IFERJ, que 

teve o prazo fixado até 31 de dezembro do ano passado – estabelecido no Decreto 

Presidencial Nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018.  
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Figura 6: Redução dos índices de criminalidade no período da IFERJ 

Fonte: Relatório de Gestão do GIFRJ, 2018, com dados obtidos pelo ISP 

A abordagem híbrida do PEIF – de caráter estratégico e de gestão –, que 

estabeleceu OE factíveis, mesclando ações (emergenciais e estruturantes) 

“coercitivas limitadas” a medidas de “caráter construtivo”, em cooperação com 

diversas instituições (públicas e privadas), ambas voltadas sobretudo para  a 

recuperação  da capacidade operativa dos OSP e diminuição dos índices de 

criminalidade (Figura 6), contribuindo para a melhoria da percepção de segurança da 

população, permitiu vislumbrar um horizonte extremamente positivo em relação aos 

dividendos a produzidos no período da IFERJ.   
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As perspectivas são positivas, pois entendemos que o trabalho 
realizado durante o período de Intervenção Federal renderá frutos nos 
órgãos intervencionados, particularmente quanto ao legado intangível, o 
qual será estruturante para que a área de Segurança Pública do Estado 
do Rio de Janeiro cumpra sua finalidade de proporcionar a adequada e 
desejada sensação de segurança para a sociedade fluminense (BRAGA 
NETTO, Interventor Federal, Relatório de Gestão p.20 do GIFRJ). 

4. CONTRIBUIÇÕES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA INTERVENÇÃO 
FEDERAL PARA A ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

A partir da queda do muro de Berlim, em 1989, e a consequente fragmentação da 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), a noção tradicional de 

segurança –  fundada na teoria realista das Relações Internacionais (RI) – e associada 

à defesa nacional e às capacidades materiais relacionadas, especialmente calcada 

nas expressões política e militar, começava a se deteriorar frente às “novas ameaças”, 

que impuseram sérios desafios às formas convencionais de gestão e solução de crises 

dos Estados e Organizações Internacionais (OI), particularmente no que se refere à 

capacidade das Nações Unidas em preservar a paz e a segurança internacional.  

Desde então, as agendas de segurança de diversos Estados e OI seriam 

ampliadas, para incluir temas como direitos humanos, meio ambiente, fluxos 

migratórios, narcotráfico, terrorismo e crime organizado. Esses assuntos ganhariam 

“tons emergenciais” com a eclosão de inúmeros conflitos intraestatais ao redor do 

globo e as várias formas de violência social que os acompanhavam.  

Consecutivamente, as novas noções ampliadoras na área de Segurança & 

Defesa, ao colocar o indivíduo e não o Estado como “objeto-referente” de suas ações, 

buscavam fazer frente ao novo ambiente normativo-institucional sendo desenhado no 

pós-Guerra Fria. 

Os cenários prospectivos indicam que, nos próximos quinze anos, a continuidade 

da urbanização desordenada será um das tendências mais relevantes na sociedade. 

Esse fenômeno estará relacionado ao aumento do número de habitantes do planeta 

e pelo fato de dois terços da população mundial residir nas grandes cidades, 

contribuindo para o aumento da violência. 

Os efeitos das mudanças climáticas serão mais perceptíveis neste primeiro quartil 

do século XXI, aumentando em amplitude e intensidade. Não obstante o fato de que 

mais de um quarto da população mundial já vive, atualmente, sujeita à escassez  de  

água, nos próximos quinze anos, aproximadamente metade  dos  habitantes  do  

planeta será afetada pela insegurança hídrica.  
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Os avanços tecnológicos nos sistemas de redes de comunicações e, 

consequentemente, a facilidade de se estabelecer conexões, promoverão maior 

conscientização e mobilização sociais, no âmbito internacional, com reflexos para o 

país.  

Os atuais meios de comunicação são extremamente “permeáveis”, o que permite 

o acompanhamento de crises e conflitos, praticamente em “tempo real”, sem depender 

de agências oficiais de notícias. Favorecem, de igual maneira, a rápida mobilização 

de manifestações nacionais, em escala nacional, regional e até mesmo mundial.  

Dessa forma, a capacidade de divulgação e acesso às informações – em tudo que 

abrange as redes sociais – terá papel relevante para esclarecer e conscientizar, tanto 

a opinião pública nacional, quanto a regional e internacional, com o intuito de 

neutralizar ou maximizar posicionamentos contrários aos interesses nacionais. 

 

Figura 7: O ambiente informacional 

Fonte: Strategic Trends Programme, Future Operating Environment 2035, Ministry Of Defence 

Nesse contexto, atores estatais e não estatais, provavelmente exercerão suas 

capacidades de manipulação da opinião pública, empregando mídias sociais, em 

defesa de causas como meio ambiente, catástrofes humanitárias, direitos humanos e 

questões indígenas, buscando influenciar governos, trazendo implicações para o 

preparo e emprego dos órgãos relacionados à área de Segurança & Defesa. 

A evolução no ambiente geoestratégico global, vem alterando gradativamente a 

relação de poder entre os Estados. Como resultado, provoca instabilidades e 

incertezas, gera conflitos locais e regionais – com características distintas do passado 

– e insere “novos atores” no contexto dos conflitos, particularmente “não estatais”.  

Os significativos atentados terroristas, por exemplo, ocorridos nas duas primeiras 
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décadas do século XXI, – particularmente ao World Trade Center em Nova York e ao 

Pentágono em Washington D.C., nos Estados Unidos da América (EUA), em 2001 – 

alteraram profundamente o desenho da almejada tranquilidade global, comprovando 

que o terrorismo saltou dos rincões longínquos do Oriente Médio para ser um vetor 

decisório do futuro da humanidade.  

“O choque dos ataques de 11 de setembro de 2001, 
especialmente contra as Torres Gêmeas, colocou na ordem do dia 
os problemas relativos à ambiguidade da noção de terrorismo” 
(PELLET, 2003, p.9). 

Como o terrorismo tem efetividade política quando o resultado da ação se difunde, 

a comunicação exerce o papel de criar, na opinião pública nacional e internacional, a 

sensação de pavor generalizado, de impotência de vítima indefesa e de perplexidade 

diante da insegurança. Assim, a publicidade oxigena a disseminação do horror, além 

de mobilizar mentes em apoio à causa dos terroristas. Em quaisquer circunstâncias, 

não se deve perder de vista a natureza criminosa da atividade terrorista, que se baseia 

em apoio logístico suprido por contrabando de armas e de munições, financiado por 

fluxo financeiro ilegal, conhecido como “lavagem de dinheiro”.  

 

Figura 8: Convergência entre o crime organizado e o terrorismo 

Fonte: Makarenko (2004) 

Outro aspecto marcante do terrorismo é a sua frequente ligação com o crime 

organizado. Como exemplos, desta tendência, há os vínculos entre a Al Qaeda e o 

tráfico internacional de ópio de origem afegã; entre os separatistas chechenos e a 

máfia russa; entre forças guerrilheiras e os cartéis de drogas da Colômbia; ou entre o 
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crime organizado de outros países latino-americanos com monopólios do tráfico.  

Essa mudança do modus operandi das organizações terroristas, por meio de uma 

convergência crítica de ameaças, que se associam com grupos ligados ao tráfico de 

drogas e de armas, resultará no aumento da capacidade desses atores enfrentarem 

forças de segurança (estaduais e federais). Assim, o emprego de táticas de detecção 

e de antecipação às possíveis ações, além de parcerias com países detentores desse 

conhecimento, tornaram-se fundamentais na atuação  contra  esse  fenômeno. 

É bem provável que a repressão ao terrorismo continuará sendo executada de 

forma decisiva no âmbito mundial. Nesse sentido, países que prestarem apoio à 

organizações terroristas sofrerão sanções político-econômicas, até mesmo militares, 

por parte de organismos supranacionais, como a Organização das Nações Unidas 

(ONU) e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Diante desse cenário, 

o Brasil pode ser tornar um alvo de oportunidade face a crescente aproximação 

política do governo brasileiro com os EUA e Israel. 

4.1 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Na caracterização do atual ambiente operacional, um dos principais componentes 

considerado no nível estratégico tem sido a “assimetria”, associada a um elevado grau 

de “imprevisibilidade”, o que torna cada vez mais difícil a precisa identificação, 

caracterização e localização das ameaças e riscos. 

Atualmente, com “tendência de agravamento”, a assimetria de informação e de 

conhecimento é um dos principais aspectos da disparidade de poder entre os diversos 

atores. É, também, um marcador da transformação da própria natureza do poder, que 

já não pode ser mensurado apenas tendo em vista “critérios tradicionais” tais como: a 

geografia; a população; os recursos naturais; as riquezas; e o poder militar.  

Um sentimento difuso de medo e desconfiança, nas relações interestatais e entre 

os Estados e atores “não-estatais”, gera uma combinação perigosa e é um convite à 

violência e ao conflito, que está aliado às transformações tecnológicas e de interação 

da sociedade moderna. Aliado a esse “pano de fundo”, encontram-se duas tendências 

importantes: a demografia (fluxos migratórios, degradação do apoio de saúde, 

educação de má qualidade, escassez de trabalho, exclusão social e potencial de 

aumento da violência urbana) e a alteração do equilíbrio ecológico, maximizado por 

eventos climáticos extremos. 
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No Brasil, soma-se a esse quadro a tendência de crises relacionadas: à corrupção; 

à representação política; à insatisfação com a economia; ao déficit de governabilidade, 

agravado pela timidez de reformas estruturais no país; e ao aumento da criminalidade 

(especialmente em áreas urbanas).   

Desastres ambientais como os decorrentes de secas, enchentes e vendavais 

terão potencial para causar instabilidade política e social em função da fome, dos 

deslocamentos humanos e da ruptura das atividades econômicas que podem advir. 

Nesses casos, as FA poderão ser convocadas para apoiar a Defesa Civil e, quando 

necessário, garantir a lei e a ordem, em função do esgotamento das capacidades dos 

OSP. 

O aumento populacional e, por consequência, a demanda por alimentos, motivada 

pelas desigualdades sociais e regionais, evidenciadas como déficit habitacional, 

desemprego, entre outros, servirão como ingredientes para tensões sociais no País. 

Esse cenário, conjugado à limitada capacidade de atuação dos OSP, em decorrência 

da insuficiência de meios, ou ainda, devido a crises institucionais, poderá demandar a 

atuação das FA na garantia da lei e da ordem, em estreita cooperação interagências.  

Em relação a índices de violência, desde 2018, o número de assassinatos no País 

tem apresentado uma nova tendência, pouco familiar à realidade brasileira: a de 

queda. O balanço do ano mostra que o Brasil teve uma redução de treze por cento 

nas mortes violentas em relação a 2017, a maior queda dos últimos onze anos da 

série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E tudo indica que o 

movimento continua em 2019, já que os números apontam redução nos primeiros 

meses do ano. 

Os dados são consolidados no índice nacional de homicídios, do Monitor da 

Violência, uma parceria com o Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da Universidade 

de São Paulo (USP) com o Fórum. 

Para entender o que pode estar por trás da tendência de queda, o Portal de 

Notícias G1 foi a fundo nos cenários de segurança pública de três estados que se 

destacaram por suas reduções: Acre, Ceará e Rio Grande do Norte. Especialistas, 

integrantes e ex-integrantes dos governos e entidades foram consultados para 

levantar as principais medidas tomadas nos estados que podem ter resultado na 

queda da violência. Entre as medidas adotadas estão: 

- ações mais rígidas em prisões, como constantes operações de revistas e 

implantação do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD); 
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- isolamento e/ou transferência de chefes de grupos criminosos para presídios de 

segurança máxima; 

- criação de secretaria exclusiva para lidar com a administração penitenciária; 

- criação de delegacia voltada para investigar casos de homicídios; e 

- integração entre as forças de segurança e justiça. 

Para Bruno Paes Manso, pesquisador do NEV da USP, o crime e o tráfico de 

drogas passaram a se estruturar a partir de conexões entre lideranças dentro e fora 

das prisões, replicando o modelo de negócio que vigorou em São Paulo e se expandiu 

para diversos estados do País, nos últimos anos. "Essa nova configuração do crime 

organizado permitiu aos governos e à justiça terem mais capacidade de controlar os 

conflitos nesta ampla rede criminal, a partir da identificação das cadeias de comando 

e das lideranças mais influentes, boa parte delas nos presídios." 

"Como os criminosos não fazem questão de guerra, já que isso 

significa custos elevados para seus negócios, ações inteligentes e 
estratégicas dos governos podem promover tréguas e suspensão de 
conflitos entre rivais. É importante jogar com a racionalidade deste novo 
perfil de criminoso" (MANSO, 2019). 

Quase dois anos após o primeiro repasse obrigatório do Fundo Penitenciário 

Nacional (Funpen), apenas 5,3% dos recursos voltados para a criação de vagas nas 

prisões foram executados em doze estados do país. É o que aponta o relatório de uma 

auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União (TCU).  

A análise foi feita em unidades da federação cujas secretarias locais do TCU 

aderiram à fiscalização (onze estados e o Distrito Federal). O total de recursos 

fiscalizados foi de R$ 5,7 bilhões em dotações orçamentárias do Funpen, entre 2016 

a 2018, em valores atualizados.  

"O atraso [na construção das vagas] compromete não apenas a eficácia 
da política pública, já que as vagas acordadas não serão entregues no prazo 
inicialmente convencionado, como também a efetividade, vez que a ação 
governamental se torna inapta para combater o déficit de vagas carcerário em 
curto ou médio prazos, que seguirá em trajetória ascendente em razão do 
descompasso entre o crescimento do número de presidiários e o ritmo de 
criação de vagas", apontou a auditoria do TCU (BRASIL, TCU, 2019). 

 

Segundo o relatório, a dificuldade para a execução dos recursos vinculados a 

obras e serviços de engenharia tem causas associadas à gestão dos governos 

estaduais e do governo federal. Entres os motivos levantados para explicar a baixa 

execução das obras estão:  

- inexistência de estudos de viabilidade e planos de expansão de médio ou longo 
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prazos para o sistema penitenciário em muitos estados fiscalizados; ou seja, eles 

recebem os recursos, mas, como não têm planejamento de onde criar vagas, os 

projetos não avançam;  

- falta de capacidade operativa dos estados para dar andamento às contratações 

de obras, o que quer dizer que não há equipes técnicas em número suficiente para 

lidar com o volume de recursos geridos. Assim, foram encontrados altos números de 

contratações previstas por servidor e de contratações não iniciadas; 

- repasses feitos pelo governo federal sem a prévia comprovação da viabilidade 

dos empreendimentos propostos pelos estados. Essa análise é feita depois do 

repasse, o que acaba gerando atraso na execução dos recursos; e 

- quadro técnico insuficiente e controles prévios inadequados do Departamento 

Penitenciário Nacional (Depen), que resultaram em um número elevado de projetos 

dos estados pendentes de aprovação no órgão federal, prejudicando o andamento 

das contratações. 

 

Figura 9: Presos sofrem com superlotação em carceragem no Paraná 

Fonte: Danilo, Pousada/GloboNews  

"A incapacidade do sistema de prover, de maneira eficaz, a separação e 
a recuperação dos indivíduos que incidem em práticas delituosas impõe 
consequências severas sobre o bem-estar da sociedade como um todo, na 
medida em que há reflexos diretos sobre a segurança pública", destaca o 
relatório (BRASIL. TCU, 2019). 

Além disso, a auditoria identificou "falhas e oportunidades de melhoria no 

planejamento orçamentário do Funpen, no mecanismo de prestação de constas e no 

processo decisório referente à alocação dos recursos".  
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Por isso, segundo o relatório do TCU, mesmo com os repasses do Funpen e com 

outras medidas tomada pelo governo federal, como a criação do Sistema Único de 

Segurança Pública (Susp), em 2018, não foram verificadas “mudanças efetivas da 

realidade do sistema prisional”. 

Os resultados encontrados pela auditoria se tornam ainda mais graves por conta 

dos problemas existentes no sistema penitenciário nacional. O relatório aponta que há 

um déficit de mais de trezentos e vinte mil vagas no país, segundo dados de 2016 do 

Infopen – o sistema de estatísticas do sistema prisional ligado ao Ministério da Justiça 

e Segurança Pública (MJSP).  

O documento destaca que a crise nas prisões foi gerada pela “preponderância da 

política de encarceramento e da pouca expressividade dos investimentos no setor nas 

últimas décadas”. A superlotação, segundo o relatório, criou um cenário propício para 

a atuação de facções criminosas, violação de direitos humanos e ocorrência de 

rebeliões. 

Além da criação propriamente dita das vagas, o documento levanta as seguintes 

carências no sistema penitenciário nacional:  

- apoio financeiro da União para suprir os custos que decorrerão da criação das 

novas vagas, considerando a situação fiscal de crise financeira dos estados; 

- reforma de unidades atualmente em condições precárias (443, segundo 

levantamento do relatório); e 

- adequação física das unidades penais a todos os regimes estabelecidos, já que 

muitos estados não têm unidades para cumprimento de regimes semiaberto e aberto, 

por exemplo. 

Para tornar a execução dos recursos do Funpen mais efetiva para sanar os 

problemas no sistema prisional, a auditoria propõe a simplificação dos mecanismos 

de controle utilizados pelo Depen, bem como a alocação de uma série de medidas 

para aperfeiçoar o processo de planejamento nos estados e no governo federal. Entre 

elas estão:  

- determinar que o MJSP apresente um plano de ação contendo ações e prazos 

para equacionar os atrasos verificados nas análises dos projetos apresentados pelos 

estados; 

- exigir a apresentação de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental 

junto com a remessa dos planos de aplicação dos recursos por parte dos estados; e 

- recomendar que o Susp estabeleça diretrizes e coordene ações para solucionar 
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as deficiências no sistema prisional, como a falta de planejamento federal e estadual 

para diminuir ou eliminar o déficit de vagas. 

Segundo os auditores, "se acolhidas pelo TCU, as providências aperfeiçoarão o 

planejamento dos repasses dos recursos, de forma a possibilitar o direcionamento 

deles às principais deficiências do sistema prisional". 

"Espera-se que o diagnóstico apresentado chame a atenção da sociedade 
e das autoridades federais e estaduais acerca da dimensão do problema 
penitenciário brasileiro e das dificuldades que precisam ser superadas para 
contornar a superlotação prisional e as demais carências estruturais do setor", 
destaca a auditoria (BRASIL. TCU, 2019). 

Do estudo do diagnóstico estratégico, infere-se que a análise da área de 

segurança pública deve contemplar diversos aspectos correlacionados aos temas de 

Segurança & Defesa, especialmente aqueles de interesse direto para a preservação 

da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, a administração 

penitenciária e a defesa civil.  

O diagnóstico na área de segurança pública – que necessariamente deve 

abranger um mapeamento detalhado dos sistemas prisional e de defesa civil –, deve 

servir de base para a elaboração de um planejamento estratégico holístico e integrado 

que envolva todas as instituições estaduais relacionadas, em estreita consonância 

com os demais entes da federação. 

4.2 HIPÓTESES DE EMPREGO NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Como o futuro está por ser construído, os estudos prospectivos demandam a 

utilização de metodologia que integre ciência, arte e criatividade ao lidar com 

informações sobre o passado e o presente, de forma a contribuir com o entendimento, 

tanto dos acontecimentos já transcorridos, quanto dos atuais, para que seja possível 

construir visões de futuro plausíveis.  

Não se pode prever o futuro e não há possibilidade de realizá-lo previamente 

projetado, mas é preciso, é indispensável, pensá-lo. Isso implica conhecer e 

problematizar algumas questões que inevitavelmente moldarão o mundo, que se 

caracteriza pela volatilidade, incerteza, complexidade e pela ambiguidade (VUCA – 

acrônimo da língua inglesa para volatility, uncertainty, complexity and ambiguity).  

Ao longo dos anos, tentou-se prever como seriam os “próximos conflitos”. A 

dinâmica da evolução da sociedade e o exponencial desenvolvimento tecnológico 

tornam essa tarefa extremamente difícil, particularmente nos dias atuais.  

 

https://en.wiktionary.org/wiki/volatility
https://en.wikipedia.org/wiki/Uncertainty
https://en.wikipedia.org/wiki/Complexity
https://en.wikipedia.org/wiki/Ambiguity
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Contudo as tendências observadas no passado podem fornecer bons indícios 

sobre as ameaças futuras na área de Segurança & Defesa. A análise desses indícios, 

leva-se a crer que, apesar do incremento de novas tecnologias, o surgimento de novos 

atores no cenário internacional e as constantes demandas pela solução pacífica de 

crises, a essência dos conflitos permanecerá a mesma, ou seja, o emprego da 

violência para alcançar objetivos políticos. Está aí talvez algo que se pode adivinhar 

com certeza sobre o futuro: ele sempre trará instâncias de repetição do velho 

(NASSER, 2019). 

Martin van Creveld e Philip Bobbitt sugerem que o Estado está em “declínio 

terminal” nas relações internacionais, o que abriria caminho para o caos e a guerra14. 

Outros estudiosos afirmam que os conflitos vindouros serão conduzidos "no meio do 

povo", com terríveis resultados em termos de baixas civis. Ao fazer referência ao 

caráter do conflito futuro, a doutrina militar oficial do Reino Unido (2009) cita, em 

termos exclusivamente negativos, um campo de batalha "híbrido" que seria 

inevitavelmente, "contestado, congestionado, desordenado, conectado e restrito"15. 

Nesse contexto, haverá uma forte tendência de incremento de “conflitos 

híbridos”16, em ambientes urbanos, que conjugada à capacidade militar convencional 

de grandes potências mundiais – somada à dissuasão nuclear – leva-nos a crer na 

continuidade de conflitos irregulares. Assim, devido à assimetria de poder, grupos 

insurgentes, grupos terroristas e ORCRIM tenderão a manter um papel relevante no 

futuro.  

Como indica David Kilcullen (2013), no seu recente "Out of the Mountains: the 

Coming Age of the Urban Guerrilla" ("Saindo das Montanhas: a próxima Era da 

Guerrilha Urbana", em tradução livre), nos ambientes urbanos, grupos terroristas 

misturam-se facilmente à população, assegurando anonimato e “escudos humanos” 

 
14 Martin van Creveld, "The Fate of the State", Parameters 26, no. 1 (Spring 1996): p. 4-18; Philip Bobbit, 
"The Shield of Achilles!" (New York: Penduin, 2003). 
15 Rupert Smith, "The Utility of the Force" (Londres: Allen Lane, 2005), publicado no Brasil como "A 
Utilidade da  Força – A Arte da Guerra no Mundo Moderno" (Ed. Edições 70, 2008); Ministério da Defesa 
da Grã-Bretanha, "The Future Character of Conflict" (MOD, DCDC Strategic Trends Programme, 
February 2, 2010). 
16 Os conflitos híbridos, segundo a Estratégia Nacional Militar (EUA, 2015), podem consistir em ações 
de forças militares que assumem uma identidade não estatal, ou envolver capacidades combinadas 
das organizações extremistas violentas. A citada estratégia considera que essa é uma área de conflito 
em que atores diversos misturam técnicas, capacidades e recursos para atingir seus objetivos. Ela, 
ainda, esclarece que o conflito híbrido mistura forças convencionais e irregulares para criar 
ambiguidade, manter a iniciativa e paralisar o adversário, dificultando o processo de tomada de decisão 
e reduzindo a velocidade de coordenação de respostas efetivas. Tal modal, de acordo com esse 
documento, pode incluir o uso de forças militares tradicionais ou sistemas assimétricos. 
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garantem a logística pela utilização da infraestrutura civil, acessam sistemas de 

comunicações por dispositivos móveis e internet e, ainda, diminuem a eficácia de 

tecnologias mais avançadas. Situação extremante vantajosa para explorar as 

vulnerabilidades no tocante a segurança presente nas grandes cidades. 

 

Figura 10: Representação gráfica do continuum do conflito  

Fonte: Doutrina Militar Terrestre em Revista, 9ª Edição, Jan-Jun 2016 

Na história recente, as formas de se contrapor às ameaças17 têm-se diversificado 

consideravelmente. Como praxe, os instrumentos do Poder Nacional, em particular a 

expressão militar, orientava sua articulação e preparo para combater ameaças 

identificadas por um possível Estado agressor. 

As mudanças experimentadas pelas sociedades, com reflexos na forma de fazer 

política e o surgimento de nova configuração geopolítica, conduzem a horizontes mais 

 
17 Ameaça: 1. é qualquer conjunção de atores, entidades ou forças com intenção e capacidade de, 
explorando deficiências e vulnerabilidades, realizar ação hostil contra o país e seus interesses 
nacionais, com possibilidades de causar danos ou comprometer a sociedade nacional (a população e 
seus valores materiais e culturais) e seu patrimônio (território, instalações, áreas sob jurisdição nacional 
e o conjunto das informações de seu interesse). Ameaças ao país e a seus interesses nacionais 
também podem ocorrer na forma de eventos não intencionais (naturais ou provocados pelo homem). 
2. São atos ou tentativas potencialmente capazes de comprometer a preservação da ordem pública ou 
ameaçar a incolumidade das pessoas e do patrimônio” (Cenário de Defesa 2020-2039 – Sumário 
Executivo, 2017). 
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voláteis, incertos, complexos e ambíguos para se planejar Segurança & Defesa. 

Preservar a segurança requer medidas de largo espectro, 
envolvendo, além da defesa externa, a defesa civil, a segurança 
pública e as políticas econômica, social, educacional, científico-
tecnológica, ambiental, de saúde e industrial (BRASIL, PND, 2012).    

A crescente proeminência de agentes causadores de instabilidade, especialmente 

grupos transnacionais, insurgentes e ORCRIM – com ou sem apoio político e material 

de outros atores globais –, ampliou o caráter difuso das ameaças a serem enfrentadas 

com o emprego de forças investidas de responsabilidades na área de Segurança & 

Defesa. 

Apesar da pluralidade de explicações que têm sido evidenciadas, as concepções 

de Segurança que têm sido mais frequentemente referenciadas em estudos, no 

passado recente, são aquelas exploradas pela ONU, usualmente mencionadas em 

estudos elaborados a nível internacional.  

A definição da ONU foi articulada por Kofi Annan, antigo Secretário-Geral da 

organização que observou que, na idade contemporânea, qualquer análise do termo 

Segurança deve ser fundamentada em dois fatores distintos, a saber: 

- por um lado, a aceitação de que sentimentos de “segurança” ou “insegurança” 

estão intimamente associados à natureza das ameaças enfrentadas por um indivíduo, 

nação ou comunidade de Estados. Uma vez que as ameaças, que os diferentes países 

da conjuntura internacional enfrentam, são amplamente díspares, é difícil assegurar a 

cooperação entre os Estados na resolução de crises de segurança; e 

- em contrapartida, o reconhecimento de que, embora sejam diferentes, as 

ameaças que hoje caracterizam a comunidade internacional estão profundamente 

interligadas, e que a sua resolução exige um esforço coletivo e coordenado de todas 

as nações no sentido de aumentar a segurança global. 

A interpretação adotada por alguns especialistas é de que Defesa é a manutenção 

de um estado de segurança, isto é, o conjunto de meios e medidas disponíveis para 

a proteção dos recursos considerados vitais para a integridade e estabilidade de um 

indivíduo, grupo, Estado ou grupo de Estados, sejam esses recursos de caráter militar, 

político, econômico, social ou cultural. Quando interpretado dessa forma, o conceito 

de Segurança está estreitamente associado a duas noções distintas: 

- natureza da ameaça, isto é, se o perigo gerado para os recursos vitais é de 

origem natural, como, por exemplo, catástrofes naturais, ou produzidas pelo ser 

humano, tais como, a proliferação nuclear, atentados terroristas etc; e 
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- avaliação de capacidades, isto é, a percepção, pelos atores políticos, da sua 

capacidade de proteger os recursos considerados vitais relativamente à capacidade 

da ameaça enfrentada causar danos nesses mesmos recursos. 

Dependendo da conjugação relativa desses dois fatores, um agente a operar num 

determinado contexto geopolítico poderá adotar quatro estratégias diferentes para a 

promoção da defesa: 

- prevenção, que consiste na obtenção de informações acerca da potencial 

ameaça, no sentido de implementar planos visando à redução dos focos de conflito 

ou os níveis de dano causado; 

- persuasão, que consiste no estabelecimento de relações diplomáticas com a 

potencial fonte de conflito visando a um entendimento aprazível; 

- dissuasão, que consiste na conjugação de esforços que, na perspectiva do 

atacante, elevem o custo do confronto tão enfaticamente ao ponto de torná-lo 

economicamente indesejável ou estrategicamente perigoso; e 

- combate, que consiste na utilização de recursos bélicos para a neutralização de 

um alvo considerado uma ameaça fundamental aos recursos vitais de um indivíduo, 

de um grupo, de uma nação ou de uma comunidade de estados. 

Para dissuadir, é preciso estar preparado para combater. A 
tecnologia, por mais avançada que seja, jamais será alternativa ao 
combate. Será sempre instrumento do combate (BRASIL, END, 2012).   

O quadro de instabilidade política e social, aliado a um potencial mercado 

consumidor, provavelmente contribuirá para o incremento do crime organizado 

transnacional na América Latina, tendo em vista as oportunidades de lucro 

decorrentes da venda de drogas e crimes conexos (como o tráfico de armas), 

aumentando significativamente o poder das organizações criminosas, que em muitos 

casos, suplantará a capacidade dos órgãos relacionados à área de Segurança & 

Defesa latino-americanos – em particular dos OSP –, exigindo a intervenção ou 

emprego das Forças Armadas. 

Do exposto, infere-se que instituições (federais e estaduais) que têm atribuições 

constitucionais relacionadas à Segurança & Defesa, em particular as Forças Armadas 

e os órgãos engajados diretamente na área de segurança pública – “dever do Estado, 

direito e responsabilidade de todos” – são incitados a planejar, de forma integrada, a 

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

patrimônio, particularmente, por intermédio das Forças Singulares (Marinha, Exército 
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e Aeronáutica) e dos OSP – representados pelas polícias (civil18 e militar19) e corpos 

de bombeiros militares20 dos estados da federação.  

Nesse contexto, vislumbra-se como fundamental a formulação de Hipóteses de 

Emprego (HE) – não apenas as previstas na Estratégia Militar de Defesa – mas 

também, as associadas à área de segurança pública21 dos estados da federação, em 

estreita ligação com a União – por intermédio do Susp22 –, a fim de permitir a geração 

de capacidades, o adequado preparo e o planejamento de emprego dos órgãos, a 

seguir discriminadas: 

ALFA – Degradação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e/ou do 

patrimônio devido à ações de Organizações Criminosas (ORCRIM): 

- Variante 1: em vias públicas, pontos turísticos e locais com grande aglomeração 

de pessoas; e 

- Variante 2: no interior de comunidades carentes “fortemente influenciadas por 

ORCRIM”. 

BRAVO – Grave comprometimento da ordem pública, da incolumidade das 

pessoas e/ou do patrimônio, tendo em vista a indisponibilidade, inexistência ou 

insuficiência de meios (pessoal e material) dos órgãos relacionados à segurança 

pública, necessários ao desempenho regular das suas missões constitucionais; 

CHARLIE – Grave comprometimento da ordem pública, da incolumidade das 

pessoas e/ou do patrimônio, devido à convergência entre organizações criminosas e 

grupos terroristas transnacionais, particularmente na faixa de fronteira e/ou em 

grandes centros urbanos; 

DELTA – Colapso de Infraestruturas Críticas, com grave repercussão na ordem 

pública e na incolumidade das pessoas e/ou do patrimônio; 

ECHO – Ocorrência de catástrofes naturais ou produzidas pelo homem, com 

 
18 Às polícias civis cabem as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as 
militares. 

19 Às polícias militares cabem o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública.  

20 Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de 
atividades de defesa civil.  

21 No período da Intervenção Federal no estado do RJ considerou-se área de segurança pública, todas 
as secretarias de estado e órgãos relacionados a segurança pública, a administração penitenciária e a 
defesa civil, o que será utilizado como referência na presente etapa deste trabalho. 

22 A Lei 13.675/2018, de 11 de junho de 2018, trata da organização e o funcionamento dos órgãos 

responsáveis pela segurança pública, e criou o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), que visa 
integrar os órgãos de segurança e inteligência; padronizar informações, estatísticas e procedimentos; 
entre diversas outras medidas, visando a integração das forças de segurança.  
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repercussão na ordem pública e na incolumidade das pessoas e/ou do patrimônio; e 

FOXTROT – Rebeliões de vulto no Sistema Prisional, geradoras de repercussão 

na ordem pública e na incolumidade das pessoas e/ou do patrimônio. 

Da análise do diagnóstico estratégico, associada às HE vislumbradas para a área 

de segurança pública, conclui-se que as organizações que possuem atribuições para 

enfrentar ameaças – com repercussão nos campos da Segurança & Defesa – têm 

demonstrado limitações de gerar as capacidades requeridas de forma satisfatória aos 

desafios que se apresentam nas situações de normalidade, crise ou conflito armado.  

4.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO BASEADO EM CAPACIDADES 

Alinhado com a Estratégia Nacional de Defesa (END) e a doutrina da maioria das 

Forças Armadas de países ocidentais, o Ministério da Defesa (MD) pretende adotar a 

“geração de forças” por meio do Planejamento Baseado em Capacidades (PBC), que 

vislumbra que o desenvolvimento de capacidades23 baseia-se em uma permanente 

análise da conjuntura e em cenários prospectivos, com o objetivo de identificar tanto 

as ameaças concretas quanto potenciais ao Estado brasileiro. 

Assim, o PBC – desde que conjugado às HE – surge como uma alternativa que 

pretende dar uma resposta efetiva aos cenários complexos e difusos que se 

apresentam, sendo, de acordo com o MD: 

 “O conjunto de procedimentos voltados ao preparo das Forças Armadas, 

mediante a aquisição de capacidades adequadas ao atendimento dos 
interesses e necessidades militares de defesa do Estado, em um horizonte 
temporal definido, observados cenários prospectivos e limites orçamentários e 
tecnológicos” (Palestra PBC, ECEME, 2019). 

A abordagem do PBC é marcadamente diferente da abordagem tradicional 

baseada em ameaças, pois concentra-se em atender a um amplo conjunto de 

desafios, em vez de focar em adversários específicos e, dessa forma, alcançar uma 

configuração de força robusta para uma gama de possibilidades de atuação.  

Tendo em vista a dificuldade, cada vez maior, em precisar os limites das 

atribuições das instituições que possuem responsabilidades na área de Segurança & 

Defesa – particularmente devido à indefinição, multiplicidade e heterogeneidade de 

ameaças – torna-se fundamental a integração, a nível federal, entre os Ministérios da 

Defesa e da Justiça & Segurança Pública, a fim de estrategicamente reduzir a 

 
23 Segundo o Ministério da Defesa (MD), capacidade é a “aptidão para atingir um efeito desejado, sob 
condições específicas, por meio de um conjunto de tarefas”. 
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possibilidade de permitir “brechas” que possam ser exploradas por atores estatais, 

grupos transnacionais e/ou ORCRIM, que comprometam a soberania da Pátria, tanto 

em relação à Defesa Externa, como à Segurança Interna do País. 

Nesse contexto, em que pese não ser essa a atribuição precípua dos órgãos 

relacionados à área de segurança pública, há necessidade de uma conjugação destes 

às “capacidades militares de defesa”, tendo em vista o atual cenário de Segurança & 

Defesa – marcadamente volátil, incerto, complexo e ambíguo –, a fim de, quando 

determinado, participar de operações de “não guerra”, em estreita colaboração 

interagências.  

 

Figura 11: Pirâmide de Capacidades para a área de Segurança & Defesa (proposta) 

Fonte: o autor 

A capacidade na “área de segurança pública” – que no período da Intervenção 

Federal no Estado do Rio de Janeiro compreendeu a segurança pública, a defesa civil 

e a administração penitenciária e assim será considerada para fins das conclusões do 

presente trabalho – seria, portanto, constituída por um grupo de capacidades com 

“ligações funcionais”, reunidas para que os seus desenvolvimentos potencializem as 

aptidões de uma força para cumprir determinada tarefa dentro de uma missão 

estabelecida.  

 



 55 

Já a capacidade operativa é a aptidão requerida a uma organização ou força, para 

que possam obter um efeito estratégico, operacional ou tático. É obtida a partir de um 

conjunto de sete fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis: Doutrina, 

Organização (e Processos), Adestramento (e Capacitação), Material, Educação, 

Pessoal e Infraestrutura – que formam o acrônimo DOAMEPI.  

 

Figura 12: Fatores interdependentes geradores de capacidade  

Fonte: GIFRJ 

O “Planejamento Baseado em Capacidades” poderia ser incorporado às 

secretarias de estado e órgãos da “área de segurança pública” dos estados da 

federação, o que permitiria o desenvolvimento de uma doutrina efetiva, a estruturação 

de organizações eficazes e de processos eficientes, a capacitação continuada dos 

recursos humanos, a aquisição de material apropriado, a educação (formação, 

especialização e aperfeiçoamento) de pessoal  “selecionado” e a adequação de 

infraestruturas necessárias ao cumprimento de suas atribuições.  

Do exposto, infere-se que o PBC na área de segurança pública poderia ser 

definido como:  

“Conjunto de procedimentos voltados ao preparo dos órgãos de 
segurança pública, de administração penitenciária e de defesa civil, 
mediante a geração de capacidades adequadas ao atendimento dos 
interesses e necessidades na área de segurança pública dos Estados 
da Federação, em um horizonte temporal definido, observados 
cenários prospectivos e limites orçamentários e tecnológicos” (O 
autor). 

4.3.1 Capacidades na área de segurança pública  

Para fins de unificação de conceitos, no presente trabalho considerar-se-á 

“capacidades na área de segurança pública”, as capacidades “estratégicas” 
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desejáveis às Secretarias de Estado, aliadas às capacidades “operativas” necessárias 

aos órgãos de segurança pública, de administração penitenciária e de defesa civil dos 

vinte e seis Estados e do Distrito Federal (DF). 

Baseado na análise de cenários prospectivos24 na “área de segurança 

pública” –  num horizonte temporal de quinze anos (2020-2035) –, na imersão no 

estudo do tema e nos ensinamentos colhidos no período da Intervenção Federal no 

Rio de Janeiro, o autor do presente trabalho –  que exerceu o cargo de Diretor de 

Planejamento e Operações do GIFRJ e foi responsável direto pela elaboração de 

diversas diretrizes, planos, normas e relatórios da IFERJ – sugere que os estados da 

federação possuam as seguintes “capacidades”, a seguir discriminadas. 

4.3.2 Combate à corrupção e à lavagem de dinheiro 

Ser capaz de executar ações que propiciem o combate à lavagem de dinheiro 

e à corrupção, a “nível estadual”, integradas ao Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras (COAF) e ao MJSP.  

Dentre as ações a serem efetivadas, destacam-se: a coordenação do 

processo de recuperação de ativos enviados para o exterior por intermédio da 

cooperação jurídica internacional; a gestão de estratégia estadual de combate à 

corrupção e à lavagem de dinheiro; a consulta à rede de laboratórios de tecnologia 

contra a lavagem de dinheiro (LAB-LD); e a capacitação de pessoal no programa 

nacional de capacitação e treinamento para o combate à corrupção e à lavagem de 

dinheiro (PNLD). 

4.3.3 Investigação criminal 

Ser capaz de desenvolver procedimentos administrativos25, por meio de um 

conjunto ordenado de atos e diligências realizadas de forma oficial pela Polícia Civil 

que tem por fim investigar fatos criminosos, determinar suas circunstâncias e indícios 

de autoria e angariar elementos de convicção de caráter probatório, a fim de subsidiar 

a ação penal. 

4.3.4 Superioridade de informações 

 Traduzida por uma vantagem operativa derivada da habilidade de coletar, 

 
24Cenário prospectivo, segundo Godet (2006), é o conjunto formado pela descrição coerente de uma 
situação futura e pelo encaminhamento dos acontecimentos que permitem passar da situação atual à 
futura.  

25 Entende-se por procedimento administrativo a sucessão ordenada de atos e formalidades tendentes 
à formação e manifestação da vontade da Administração Pública ou à sua execução. 
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processar, disseminar, explorar e proteger um fluxo ininterrupto de informações aos 

comandantes/chefes em todos os níveis, ao mesmo em que se busca tirar proveito 

das informações da ORCRIM ou APOP e/ou negar-lhe essas habilidades. É possuir 

mais e melhores informações sobre o ambiente operacional do que o adversário. 

Permite o controle da dimensão informacional (espectros eletromagnético, cibernético 

e outros) por determinado tempo e lugar.  

- Inteligência: ser capaz de proporcionar os conhecimentos necessários para 

apoiar os processos decisórios e para a proteção dos ativos dos órgãos relacionados 

à área de segurança pública. 

- Monitoramento e vigilância: ser capaz de acompanhar “diuturnamente” – em 

estreita ligação com o “policiamento velado” – a “dinâmica criminal” (geográfica e de 

modalidade), com base em suporte tecnológico de ponta, particularmente de 

reconhecimento facial e utilização de Inteligência Artificial (IA). Requer a estruturação 

de um Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), com a participação de todos 

os órgãos relacionados à área de segurança pública. 

- Cibernética (exploração e proteção): ser capaz de realizar ações que 

envolvem as ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) para 

superar os Sistemas de Tecnologia da Informação e Comando, Controle e 

Comunicações (STIC3) de potenciais adversários e defender os próprios. Abrange, 

essencialmente, as ações de exploração26 e proteção27 cibernética. Essa capacidade 

mantém estreita ligação com a Segurança das Informações e Comunicações. 

- Comunicação Social: ser capaz de proporcionar ao Comandante/Chefe, em 

todos os níveis de decisão, melhores condições de interatividade com as autoridades, 

a sociedade, a imprensa e o público interno para informar e obter liberdade de ação 

no emprego dos seus meios, enquanto atrai, motiva e mantém capital humano para 

os órgãos da área de segurança pública. 

4.3.5 Policiamento ostensivo (urbano e rural) 

Modalidade de exercício da atividade policial, desenvolvida intencionalmente 

 
26 Exploração: ser capaz de conduzir ações de busca ou coleta, nos Sistemas de Tecnologia da 
Informação de interesse, a fim de obter dados. Essas ações devem preferencialmente evitar o 
rastreamento e servir para a produção de conhecimento ou identificar as vulnerabilidades desses 
sistemas. 
27 Proteção: ser capaz de conduzir ações para garantir o funcionamento dos nossos dispositivos 
computacionais, redes de computadores e de comunicações, incrementando as ações de Segurança, 
Defesa e Guerra Cibernética para neutralizar ataques e exploração cibernética em nossos meios. É 
uma atividade de caráter permanente. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia
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e que ocorre “às vistas” — em contraposição ao policiamento velado. Caracteriza-se 

pela evidência do trabalho da polícia militar junto à população, pelo uso 

de viaturas caracterizadas, uniformes e distintivos capazes de tornar os “agentes 

policiais” identificáveis por todos.  

Tem por objetivo principal atingir visibilidade junto à população, 

proporcionando desestímulo de infrações à  lei  e sensação de segurança (prevenção 

contra infrações legais e profilaxia criminal), por demonstrar a força e a presença 

estatal, além de dar segurança aos próprios agentes em diligências (repressão). 

O policiamento ostensivo tem várias modalidades: a pé, com cães, 

de bicicleta, a cavalo, motorizado (veículos 2 ou 4 rodas), lacustre, fluvial, marítimo, 

aéreo etc. 

- Patrulhamento (urbano e rural): ser capaz de fiscalizar comportamentos e 

atividades, preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

reprimindo crimes, contravenções, infrações de trânsito, zelando pelo respeito dos 

cidadãos à legislação em vigor.  

- Ações Táticas Especiais: ser capaz de projetar “força tática” com meios 

(pessoal e material) complementares para atuar –  em apoio ao patrulhamento (urbano 

ou rural) – em “prazo oportuno”, numa ocorrência específica que extrapole a 

capacidade da equipe de policiais (dupla a pé, com cães, rádio-patrulha etc) envolvida 

no policiamento ostensivo e que, pela sensibilidade e ambiente, não chegue a se 

caracterizar como uma missão típica de “operações especiais”.   

4.3.6 Comando e Controle 

Ser capaz de proporcionar ao Comandante, em todos os níveis de decisão, o 

exercício do Comando e do Controle por meio da avaliação da situação e da tomada 

de decisões baseada em um processo eficaz de planejamento, preparação, execução 

e avaliação das ações. Para isso, são necessários, nos níveis estratégico, tático e 

operacional, sistemas de informação e comunicações integrados que permitam obter 

e manter a superioridade de informações com relação a eventuais adversários. 

- Gestão do conhecimento e das informações: ser capaz de gerir e 

compartilhar o fluxo de conhecimentos coletados ou produzidos por instituições 

(militares e civis), nacionais ou internacionais, em uma infraestrutura adequada, 

visando a dar suporte aos Comandantes/Chefes, em todos os níveis de decisão, para 

o emprego dos meios e dos órgãos relacionados à segurança pública.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uniforme
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seguran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A3es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Motor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crime
https://pt.wikipedia.org/wiki/Legisla%C3%A7%C3%A3o
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- Planejamento e condução de ações na área de segurança pública: ser 

capaz de realizar planejamento, preparação, execução e avaliação contínua de ações 

na área da segurança pública, empregando meios (pessoal e material) modernos e 

baseados em Tecnologias de Informações e Comunicações (TIC), com adequada 

proteção.   

- Digitalização da área de operações: ser capaz de apresentar a 

representação digital de aspectos da Área de Operações (A Op) obtida pela integração 

entre sensores, vetores e radares, apoiada em uma Infraestrutura de Informação e 

Comunicações (IIC), permitindo disponibilizar informações aos diferentes níveis de 

decisão, independente do lugar em que se encontram, com nível de proteção 

adequada.  

- Sistemas de comunicações: ser capaz de estabelecer e operar estruturas 

de comunicações para suportar toda necessidade de transmissão para a condução 

dos processos de apoio à decisão, as informações para a consciência situacional do 

comandante/chefe nos diversos níveis e as ações para a busca da superioridade de 

informações. 

4.3.7 Interoperabilidade Interagências 

Ser capaz de operar com uma força constituída de maneira integrada, 

coordenada, harmônica e complementar com os demais órgãos envolvidos, em 

ambiente interagências, para o cumprimento das missões estabelecidas. 

4.3.8 Pronta Resposta Operativa 

Ser capaz de projetar força para atuar, em ações na área de segurança 

pública, em qualquer parte do território estadual, do entorno (divisas e fronteiras) ou 

de área de interesse, em “prazo oportuno”, chegando ECD cumprir a missão atribuída.  

- Mobilidade operativa: ser capaz de transportar uma força em médias e 

grandes distâncias, proporcionando velocidade de intervenção e flexibilidade de 

emprego, entre áreas geográficas diferentes do território estadual, das 

divisas/fronteiras e em área de interesse. 

- Suporte à projeção de forças: ser capaz de planejar, gerir e executar 

eficazmente o movimento, o transporte e a distribuição de recursos a partir de suas 

bases até o seu destino final. Inclui todas as atividades relacionadas ao movimento, 

desde bases até pontos de embarque e destes até a região onde a força irá cumprir 

sua missão no território estadual. 
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- Prontidão: ser capaz de, no prazo adequado, estar em condições de 

empregar uma força no cumprimento de missões, valendo-se de seus próprios 

recursos orgânicos e meios adjudicados.  

- Busca e Salvamento: ser capaz de realizar salvamentos aquáticos, em 

matas e em encostas – com o emprego de aeronaves de asa rotativa, lanchas e/ou 

motos-aquáticas –, empregar técnicas de mergulho e realizar procedimentos de 

primeiros socorros. 

- Atendimento de emergência: ser capaz de prestar serviços à população nas 

áreas de segurança pública, fiscalização, mobilidade e saúde, por meio de ações de 

urgência e emergência, por intermédio de acionamento pelos telefones relacionados 

a ocorrências policiais, de defesa civil, primeiros socorros, Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU), denúncias etc. 

4.3.9 Superioridade no Enfrentamento 

Ser capaz de garantir o efetivo cumprimento de missões atribuídas, 

empregando uma ampla gama de opções, em função da diversidade de cenários 

possíveis, buscando uma posição vantajosa em relação à ameaça que o adversário 

representa, para neutralizá-lo e impor a vontade da força. 

- Proteção individual e engajamento seletivo: ser capaz de permitir aos 

agentes de segurança pública, particularmente policiais (militares e civis), se 

deslocarem em segurança, engajarem “seletivamente” as ameaças – com a utilização 

de tecnologia de ponta que desequilibre o enfrentamento (minimizando os efeitos 

colaterais) – e sobrepujarem o adversário, em todos os ambientes operacionais 

(urbano e rural) e sob quaisquer condições climáticas.  

- Operações especiais: ser capaz de realizar ações – em ambientes (urbanos 

ou rurais) hostis, negados ou sensíveis –, que por sua natureza, técnicas ou 

características, devam ser realizadas por forças especialmente organizadas, treinadas 

e equipadas. Essas operações podem ser conduzidas independentemente ou em 

conjunto com forças convencionais, tropas especiais de outros órgãos, bem como 

apoiadas por integrantes de agências governamentais. 

- Controle de distúrbios: ser capaz de controlar e dispersar multidões em 

manifestações e fazer cumprir mandados de reintegração de posse de imóveis 

ocupados.  Essa capacidade pode ser, também, conhecida pelos seguintes termos: 

"choque"; "intervenção"; ou "antimotim".  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Posse_(direito)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ocupa%C3%A7%C3%A3o_(bens_im%C3%B3veis)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ocupa%C3%A7%C3%A3o_(bens_im%C3%B3veis)
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- Ações com cães: ser capaz de empregar cães em atividades como busca, 

localização e resgate de pessoas;  apoiar a captura de meliantes homiziados; localizar 

materiais entorpecentes, armamento e artefatos explosivos; apoiar a busca pessoas 

soterradas, restos mortais e ossadas humanas; e atuar em apoio às demais 

Unidades/Subunidades da polícia militar (em particular de operações especiais), e 

com policiamento ostensivo com cães, no âmbito de todo o território do estado da 

federação. 

- Suporte aéreo: ser capaz de empregar helicópteros e/ou Aeronaves 

Remotamente Pilotadas (ARP), por meio de operações aéreas de segurança pública 

e da execução de radiopatrulhamento, potencializando as ações dos OSP, com o 

objetivo de “preservar vidas”, “servir de plataforma aérea de tiro seletivo” e “proteger 

o patrimônio”, utilizando recursos tecnológicos de ponta, de maneira segura e 

compromissada com a redução da possibilidade de danos colaterais, a fim de otimizar 

as ações públicas na preservação da vida e na redução dos índices de criminalidade. 

4.3.10 Proteção  

Ser capaz de proteger o pessoal, o material, as estruturas físicas e as 

informações contra os efeitos das ações próprias, adversas e naturais. São ações que 

preservam o poder do combate.  

- Proteção ao pessoal: ser capaz de proteger o pessoal contra os efeitos das 

ações próprias, de potenciais adversários e naturais. 

- Proteção física: ser capaz de proteger o material, as instalações e o espaço 

físico de qualquer ameaça à sua integridade em áreas definidas, particularmente na 

realização de ações de segurança pública. 

- Segurança das informações e comunicações: ser capaz de fornecer 

proteção adequada, mantendo a integridade e a disponibilidade dos sistemas e das 

informações armazenadas, processadas e/ou transmitidas, por meio da 

implementação de medidas adequadas para viabilizar e assegurar a disponibilidade, 

a integridade, o sigilo e a autenticidade de dados, informações e/ou conhecimentos. 

4.3.11 Sustentação Logística 

Ser capaz de dar suporte adequado à força que venha a ser empregada, no 

tempo necessário e em qualquer ambiente operacional (urbano ou rural). Inclui a 

interoperabilidade no apoio logístico entre os envolvidos e a complementaridade nas 

ações interagências, bem como a organização e execução do transporte para a A Op. 
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- Apoio logístico para forças desdobradas: ser capaz de sustentar as forças 

desdobradas, com os recursos necessários para manter seu poder de combate, 

contribuindo para o êxito no cumprimento da missão atribuída. 

- Gestão e coordenação logística: ser capaz de planejar, monitorar e controlar 

o apoio logístico (direta ou indiretamente) relacionado com a sustentação da força 

desdobrada, permitindo a identificação antecipada e solução das suas necessidades 

logísticas. 

- Infraestrutura da área de operações: ser capaz de estruturar, adaptar ou 

reabilitar infraestruturas essenciais para a força desdobrada, necessárias ao 

cumprimento da missão atribuída. 

- Apoio de saúde nas operações: ser capaz de realizar assistência sanitária 

adequada e oportuna. Inclui triagem, diagnóstico, estabilização de pacientes e 

evacuação. 

4.3.12 Prevenção criminal e policiamento comunitário 

Ser capaz de adotar filosofia e estratégia organizacional que proporcione uma 

parceria entre a população e as polícias (militar e civil), baseada na premissa de que 

tanto os OSP, quanto a comunidade, devem trabalhar juntas para identificar, priorizar 

e resolver problemas sociais relacionados à violência, tais como crimes, drogas, 

medos, desordens físicas, morais e, até mesmo, a de aglomerados urbanos, com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida, em bairros e, particularmente, em 

comunidades carentes, de municípios que compõem os estados da federação.  

Baseia-se na crença de que os problemas sociais, especialmente os 

associados à violência e ao crescimento da criminalidade organizada, terão soluções 

cada vez mais efetivas, na medida em que haja a participação de todos na sua 

identificação, análise, discussão e ações, por meio de atividades que fortaleçam os 

valores democráticos e ampliem a efetividade e o alcance da cidadania.  

Requer a realização de Ações Comunitárias, em estreita coordenação com as 

secretarias de estado e instituições (públicas e privadas), das diversas esferas de 

poder (federal, estadual e municipais).  

4.3.13 Segurança de rodovias e vias expressas 

- Patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais, em coordenação com a 

Polícia Rodoviária Federal, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos 

públicos nas respectivas áreas de competência, a fim de prevenir e reprimir o tráfico 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrat%C3%A9gia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crimes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Drogas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fobia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia_urbana
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ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando (especialmente de armas) e o 

descaminho.  

- Segurança viária, a ser exercida para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas principais vias públicas, que 

assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. 

4.3.14 Perícia 

Ser capaz de realizar exame ou análise técnica de uma situação, fato ou 

estado, redigida por um especialista numa determinada disciplina, o “perito” – 

profissional especialista, legalmente habilitado, destinado a verificar ou esclarecer 

determinado fato, apurar as causas motivadoras do mesmo, ou o estado, a alegação 

de direitos, ou a estimação da coisa que é objeto de litígio ou processo. 

 

Figura 13: Cromatógrafos adquiridos no período da IFERJ 

Fonte: GIFRJ. 

4.3.15 Segurança de Grandes Eventos 

Ser capaz de realizer atividades de segurança das pessoas e do patrimônio 

nos recintos onde forem realizados grandes eventos28, adotando medidas preventivas 

e repressivas – nos limites da lei – numa função complementar às ações de segurança 

 
28 Eventos (festas, espetáculos, shows, jogos, comemorações, solenidades etc) planejados com 
objetivos institucionais, sociais, comunitários ou promocionais, realizados em estádios, ginásios, dentre 
outros locais, com público superior a três mil pessoas. Normalmente, necessita a coordenação com 
diversos órgãos e instituições (públicas e privadas). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_subjetivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lit%C3%ADgio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processo_judicial
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pública, sem prejuízo das competências específicas dos OSP, a fim de prover a 

segurança de todos os envolvidos no evento.  

4.3.16 Defesa Civil 

Ser capaz de realizar um conjunto de ações de prevenção e de socorro –  

assistenciais e reconstrutivas – destinadas a evitar ou a minimizar os desastres, 

preservar a integridade física e moral da população, bem como restabelecer a 

normalidade social.  

4.3.17 Administração Penitenciária 

Ser capaz de induzir, apoiar e atuar na execução penal estadual – integrado 

ao Departamento Penitenciário Nacional (Depen) –, promovendo a dignidade humana, 

com profissionalismo e transparência, com vistas a uma sociedade justa e 

democrática, por meio da(o):  

- administração do sistema penitenciário estadual;  

 

Figura 14: Complexo Prisional de Gericinó, RJ  

Fonte: GIFRJ 

- coordenação e controle da execução segundo as atribuições, competências 

específicas e genéricas das unidades que lhe são subordinadas; 

- coordenação e acompanhamento da fiel aplicação das normas de execução 

penal, zelando pelo cumprimento das determinações provenientes da Vara de 

Execuções Criminais; 
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- expedição de normas, estabelecendo a uniformização dos procedimentos 

das unidades que lhe são subordinadas, acompanhando, avaliando e fiscalizando a 

execução de suas atividades; 

- coordenação das atividades de escolta, manutenção da disciplina, 

investigação e controle de internos do Sistema Penitenciário estadual; 

- produção de conhecimentos de inteligência atinentes ao sistema 

penitenciário; 

- coordenação das atividades de apoio de serviços gerais aos 

estabelecimentos penais; e 

- planejamento e coordenação de ações, que objetivem prevenir ou reprimir 

atitudes de indisciplina grave, que possam comprometer a segurança e a ordem do 

Sistema Penitenciário. 

4.3.18 Gestão de Projetos29 e Programas30 

Ser capaz de – baseado num planejamento estratégico ou fruto de uma 

necessidade operacional ou administrativa da instituição – conduzir à conquista de um 

objetivo organizacional, provocando uma mudança, inovação ou transformação do 

órgão, ou ainda, com o propósito de reduzir riscos ou tornar processos31 mais 

eficientes. 

4.3.19 Gestão de recursos 

- Humanos – aplicar um conjunto de conhecimentos e técnicas administrativas 

especializadas no gerenciamento das relações das pessoas com a instituição – 

aproveitando a soma das competências e habilidades dos profissionais que a 

compõem –, com o objetivo de atingir objetivos organizacionais, bem como 

 
29 Segundo o Project Management Body of Knowledge (PMBOK), projeto é um esforço temporário 
empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza provisória prevê um 
início e um término definidos. O término é alcançado quando os objetivos tiverem sido alcançados ou 
quando se concluir que os mesmos não serão ou não poderão ser atingidos, ou quando o objetivo não 
mais for necessário ou compensador. Devem ser precedidos de estudo de viabilidade e, para serem 
considerados projetos, devem conter, no mínimo, escopo aprovado pela autoridade patrocinadora (AP), 
cronograma e plano de gerenciamento de custos. 

30 Programa: é um grupo de projetos relacionados, gerenciados de modo coordenado para a obtenção 
de benefícios e controle que não estariam disponíveis se fossem gerenciados individualmente. 

31 Processos: são aqueles procedimentos normais, contínuos e/ou repetitivos na organização. Diferem-
se dos projetos, que são “temporários” e “únicos”. São exemplos de processos a compra de materiais, 
manutenção de produtos e sistemas, gerência de redes de informática, gestão do orçamento, execução 
financeira, capacitação etc. Para essas rotinas, ou processos, deverá haver, na organização, uma 
metodologia própria, visando maior produtividade. 
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proporcionar satisfação e valorização de seus integrantes;  

- Materiais – ser capaz de realizar a gestão e a administração dos recursos 

materiais32 e patrimoniais (tangíveis e intangíveis)33 de um órgão e a transferência dos 

bens adquiridos pela instituição (ou recebidos em doação de pessoas jurídicas 

cooperantes), de forma que a instituição cumpra as suas atribuições de forma efetiva;   

- Orçamentários e financeiros – ser capaz de: 

- assegurar a previsão de recursos orçamentários e o compromisso de 

alocação dos respectivos recursos financeiros disponibilizados para o órgão, a fim de 

viabilizar o cumprimento de suas atribuições, a continuidade das ações e a efetivação 

dos programas/projetos da organização;  

- realizar o planejamento, a execução e o “acompanhamento da execução” 

dos recursos orçamentários disponibilizados à instituição;  

- gerir os recursos disponíveis na organização, bem como as fontes de 

financiamento (sfc); e  

- realizar a prestação de contas das despesas realizadas com os recursos 

disponibilizados. 

- Tecnológicos – ser capaz de gerir as “ferramentas tecnológicas” que a 

organização dispõe e que são essenciais para o desempenho de suas atribuições. 

Os OE definirão efetivamente os efeitos a serem alcançados, os quais por sua 

vez indicarão capacidades necessárias que orientarão a obtenção de plataformas, 

sistemas de armas e tecnologias. Em síntese, foca-se no que é necessário alcançar 

para, depois, especificar o que se precisa. 

Do exposto, conclui-se que a importância do PBC está relacionada a(o): 

- efetividade do planejamento em ambiente geoestratégico volátil, incerto, 

complexo e ambíguo;  

- aprimoramento da capacidade de atuação integrada dos órgãos de segurança 

pública, de defesa civil e de administração penitenciária; 

- efetividade e economicidade no emprego de meios (pessoal e material) na área 

de segurança pública;  

- aperfeiçoamento da(o): doutrina; organização (e processos); adestramento 

 
32 Recursos materiais: são bens tangíveis, mas que não vão permanecer na organização. São os 
produtos que você vai consumir, o seu estoque, a sua matéria-prima etc. 

33 Recursos patrimoniais: são bens permanentes da organização. Aqui se enquadram os móveis, o 
maquinário, equipamentos e mesmo as infraestruturas que compõem o plano diretor da instituição. 
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(capacitação continuada); aquisição, distribuição, manutenção e alienação de 

materiais; educação contínua; seleção, formação, aperfeiçoamento e valorização do 

pessoal; e manutenção e construção de infraestruturas;  

- desenvolvimento de medidas preventivas e à adoção de ações proativas, no 

presente, em resposta a possíveis situações futuras; 

- justificação, pelos estados da federação e DF, dos gastos com a área de 

segurança pública e comunicação dos riscos do “não atendimento” das necessidades, 

facilitando o diálogo político; e  

- manutenção de fluxo regular de recursos.   

Nenhum planejamento estratégico será capaz de eliminar as incertezas às quais 

os órgãos de segurança pública, de defesa civil e de administração penitenciária estão 

expostos.  No entanto, um processo que permita a concepção, a criação e o emprego 

de forças de forma ágil e flexível, plenamente contextualizado com a realidade 

presente e alinhado com as perspectivas de futuro, reduzirá os riscos a que o 

planejamento na área de segurança pública está submetido, evitando soluções 

simplistas que venham a sacrificar a habilidade das instituições em contribuírem para 

a segurança nacional.        

O surgimento de demandas inéditas (surgimento de amparo legal, evolução 

doutrinária, novas ameaças, interesses, alterações nos cenários ou conjunturas, 

tecnologias inovadoras etc), após conclusões de estudos, poderá implicar na 

atualização dessas “capacidades” – criando novas ou extinguindo as propostas. 

Os órgãos relacionados à área de segurança pública estaduais devem 

desenvolver o seu preparo com base nas capacidades requeridas – compreendendo, 

as atividades permanentes de planejamento, organização e articulação, instrução e 

capacitação, desenvolvimento de doutrina e pesquisas específicas, inteligência e 

estruturação das forças e de sua logística –, para manter-se permanentemente aptos 

a atuarem no ambiente interagências com as demais instituições, tendo como foco 

principal as suas atribuições constitucionais.  

Infere-se, portanto, que o preparo dos órgãos relacionados à área de segurança 

pública estaduais deve ser orientado pelos seguintes parâmetros básicos: 

- permanente efetividade (eficiência e eficácia) operativa singular e nas 

diferentes modalidades de emprego interagências;  
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- procura de contínuo aperfeiçoamento de seus meios (pessoal e material), nele 

incluídos pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I); e 

- atualização de estratégias e de Técnicas, Táticas e Procedimentos (TTP) que 

visem à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio 

– atribuições definidas em lei –, funções de polícia judiciária, apuração de infrações 

penais (exceto as militares), de policiamento ostensivo, execução de atividades de 

defesa civil e de administração penitenciária, especialmente, mediante o estudo 

continuados da “dinâmica criminal” – geográfica e de modalidade. 

4.4 GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA 

Na presente conjuntura mundial, fica clara a possibilidade, em quaisquer cenários 

prospectados, o incremento de crimes transnacionais e a realização de atos limitados 

de terrorismo. A fim de antecipar-se às ações de grupos adversos, emerge a 

necessidade de maior integração com países do nosso entorno estratégico, além de 

organismos nacionais e internacionais. Também avulta de importância o 

aperfeiçoamento do controle territorial, marítimo, fluvial e aeroespacial, para mitigar 

tais ameaças. 

Diante de um cenário de provável continuidade de tensões sociais no País, com 

impacto nos campos da Segurança & Defesa – particularmente na área de segurança 

pública – e não havendo mais capacidade de atuação dos OSP, surgirá a necessidade 

de emprego das Forças Armadas, cada vez mais frequente, para a garantia dos 

poderes constitucionais e da lei e da ordem.  

O provável agravamento de questões ambientais, geradoras de mudanças 

climáticas, poderão intensificar a ocorrência de catástrofes e de pandemias. Dessa 

forma, infere-se que as instituições que possuem atribuições relacionadas à 

Segurança & Defesa devem promover medidas que criem ações oportunas e efetivas 

de atuação de forças de segurança (FA e OSP) em apoio à Defesa Civil. 

A Lei 13.675, de 11 de junho de 2018, além de instituir o Susp, também criou a 

Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), com a finalidade 

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

meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de 

segurança pública e defesa social da União, dos estados, do DF e dos municípios, em 

articulação com a sociedade.  

 



 69 

Com relação à distribuição de competência entre os entes federados, a Lei 13.675 

determina as seguintes regras: 

- União – estabelecer a PNSPDS; e 

- Estados, DF e municípios – estabelecer suas respectivas políticas, observadas 

as diretrizes da política nacional, especialmente para análise e enfrentamento dos 

riscos à harmonia da convivência social, com destaque às situações de emergência e 

aos crimes interestaduais e transnacionais. 

O órgão central do Susp é o MJSP, e as demais instituições que compõem o 

sistema estão organizadas, de acordo com o organograma a seguir: 

 

Figura 15: Organização do Sistema Único de Segurança Pública  

Fonte: o autor 
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Além disso, a PNSPDS será implementada por estratégias que garantam 

integração, coordenação e cooperação federativa, interoperabilidade, liderança 

situacional, modernização da gestão das instituições de segurança pública, 

valorização e proteção dos profissionais, complementaridade, dotação de recursos 

humanos, diagnóstico dos problemas a serem enfrentados, excelência técnica, 

avaliação continuada dos resultados e garantia da regularidade orçamentária para 

execução de planos e programas de segurança pública. 

Do exposto, torna-se fundamental a integração de todos os entes federativos 

(União, estados e municípios), para proporcionar o alinhamento nas políticas e obter 

a sinergia e integração nas estratégias relacionadas à área de segurança pública, 

além de permitir o acompanhamento no cumprimento das metas e de recuperação da 

capacidade operativa dos órgãos, tudo com a finalidade de diminuir os índices 

criminais e melhorar a percepção de segurança da população, que sofre com a 

magnitude das taxas de criminalidade, a intensidade da violência envolvida e o 

crescimento da criminalidade organizada.  

4.4.1 Governança  

As atividades, planejadas e efetivadas pelas Secretarias de Estado e pelos 

órgãos da área de segurança pública estaduais, devem ser integradas – entre si e em 

âmbito nacional – e perseguir o atingimento dos OE constantes nos respectivos 

Planos Estratégicos das instituições.  

As Secretarias de Estado – em especial, as de segurança, de administração 

penitenciária e de defesa civil – e demais órgãos relacionados à área de segurança 

pública, em particular os OSP, devem ter o propósito de orientar e facilitar a interação 

voltada para as atividades previstas, ampliando a sinergia de esforços entre os níveis 

estratégico, tático e operacional, respeitando as suas atribuições e especificidades no 

âmbito dos órgãos, além de conjugar esforços com a justiça.   

Torna-se fundamental, portanto, que a governança34 na “área de segurança 

pública” –  nos vinte e seis estados e no DF (integrados ao Susp) –, nos próximos 

anos, sofra um  “choque de gestão” e tenha como foco a transparência, a fluidez na 

 
34 No âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU), assim como no setor público de uma forma geral, 
governança compreende, essencialmente, os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos 
em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas 
públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Nesse sentido, Governança consiste, 
ainda, em estabelecer política de gestão, que permita o alinhamento de projetos e atividades à 
estratégia da organização e possibilite aferir o alcance de benefícios, resultados, objetivos e metas 
(BRASIL. TCU, 2019). 
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tomada de decisão e a operacionalização sinérgica do planejamento de ações 

estratégicas (emergenciais e estruturantes) das Secretarias de Estado e OSP (polícias 

civil e militar e corpo de bombeiros) – nos moldes do planejado na IFERJ – reguladas 

nos Planos Estratégicos das instituições envolvidas. 

Nesse mister, torna-se fundamental a formação de Grupos de Excelência35, a 

fim de realizar um adequado diagnóstico na área de segurança pública, elaborar um 

planejamento estratégico integrado “baseado em capacidades” e executar ações que 

visem ao atingimento dos OE constantes nos respectivos Planos Estratégicos das 

organizações. 

Os órgãos da área de segurança pública estaduais – em sintonia com as 

instituições que compõem o Susp –  devem estabelecer metas, planos de ação e 

indicadores que visem, por meio de um detalhado planejamento, uma eficiente gestão 

e elaboração de projetos/programas, promover uma verdadeira transformação nas 

organizações, com base nas suas missões e numa “visão de futuro” concreta, 

apoiados em três importantes pilares: 

 

Figura 16: Vértices dos Grupos de Excelência  

Fonte: Plano de Preparação da Transição, GIFRJ 

- Liderança: os chefes dos grupos devem ser indicados pela alta administração 

das secretarias e órgãos da área de segurança pública, em função do seu amplo 

 
35 Grupo de Excelência: equipe multifuncional que trabalha metodologicamente focada na solução de 
um problema específico. Tem planejamento e metas claras, devendo ser estabelecido quando for 
necessário empregar maior energia do que a utilizada na rotina para capturar oportunidades, bem como 
para resolver problemas crônicos. Para fins de padronização, neste Plano será, também, chamado de 
Grupo de Trabalho.   
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conhecimento da estrutura organizacional, compreensão dos sistemas e de sua 

relevância e futuro nas instituições. Sua capacidade de liderança e mobilização da 

equipe é essencial para o êxito dos trabalhos previstos nas diversas fases de 

implantação do PBC nas organizações;  

- Conhecimento técnico: os grupos devem possuir especialistas que detenham o 

conhecimento necessário para a condução do processo, sendo constituídos por 

pessoal das secretarias/órgãos ou contratados; e  

- Metodologia: os grupos constituídos podem utilizar o PDCA36 e definir as 

ferramentas de gestão para a análise e a estratificação das variáveis dos problemas, 

a serem resolvidos, relacionados ao incremento ou à recuperação da capacidade das 

das instituições da área de segurança pública. 

Outro aspecto fundamental – a ser considerado na gestão estratégica das 

secretarias e órgãos da área de segurança pública – é a multiplicidade e a dinâmica 

(geográfica e de modalidade) das “práticas criminais”, que impõem uma integração 

permanente entre as instituições, que deveriam adotar a seguinte configuração 

“territorial”, nos vinte e seis estados da federação e no DF: 

- Região Integrada de Segurança Pública (RISP): formada por Comando de 

Policiamento de Área (CPA) da Polícia Militar (PM), Departamento de Polícia de Área 

(DPA) da Polícia Civil, Comando de Bombeiros de Área (CBA) e Unidade do Sistema 

Prisional, de uma mesma região de segurança pública;  

- Área  Integrada de Segurança Pública (AISP): formada por Batalhão de Polícia 

Militar (BPM), Delegacia de Polícia (DP), Unidade do Corpo de Bombeiros Militar 

(CBM) e Unidade Prisional, de uma mesma área de segurança pública; e 

- Companhia Integrada de Segurança Pública (CISP): formada pela Unidade de 

Polícia Comunitária (UPC) ou Companhia da PM, circunscrição de uma DP e  

Subunidade do CBM (sfc). 

Por fim, outro aspecto fundamental para o êxito da gestão estratégica integrada, 

no período da IFERJ, que merece destaque e pode ser assimilado pelas instituições 

integrantes do Susp – dos diversos entes federativos (federal, estaduais e municipais) 

–, é a integração institucional e o aprimoramento no relacionamento profissional dos 

 
36

 PDCA (do inglês: PLAN - DO - CHECK - ACT ou Adjust) é um método interativo de gestão de quatro 
passos, utilizado para o controle e melhoria contínua de processos e produtos. É também conhecido 
como o círculo/ciclo/roda de Deming, ciclo de Shewhart, círculo/ciclo de controle, ou PDSA (Plan-Do-
Study-Act).   



 73 

seus integrantes com os seus congêneres, nas diversas áreas funcionais, das 

organizações da área de segurança pública envolvidas.  

5. CONCLUSÃO 

De acordo com especialistas, o caráter dos conflitos irá mudar com tanta frequência 

no futuro próximo, quanto mudou no passado, mas acredita-se que haverá maior 

probabilidade de ocorrência de conflitos híbridos nas cidades com ações irregulares 

em áreas urbanas – que exploram vulnerabilidades da infraestrutura e privatizam a 

violência –, marcados por protestos de massa violentos e terrorismo de baixa 

intensidade.  

Estudiosos indicam que, nos conflitos futuros, ORCRIM e milícias urbanas 

possivelmente obtenham acesso a armamentos mais letais, incluindo mísseis terra-

ar, armas anticarro e contaminantes químicos e biológicos.  

 

Figura 17: O conflito híbrido, em ambiente urbano 

Fonte: Strategic Trends Programme, Future Operating Environment 2035, Ministry Of Defence 

Nas ações relacionadas à área de Segurança & Defesa, em particular em ambiente 

urbano, as forças de segurança (FA e OSP) se depararão, em muitos casos, com o 

colapso da autoridade civil, várias agências trabalhando em suas agendas dentro do 

mesmo espaço físico e uma população civil vulnerável esperando por ajuda. 

Acrescente a isso, como ingrediente histórico, a dificuldade de integração e 

cooperação regional na América Latina, geradora de falta de sinergia e de 

comprometimento no enfrentamento aos desafios no campo da Segurança & Defesa. 
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No Brasil, as comunidades carentes do Rio de Janeiro – verdadeiras “áreas 

liberadas” fortemente influenciadas por ORCRIM (traficantes de drogas e milicianos) 

–, grupos criminosos de São Paulo, que se articulam em todo o território nacional (em 

particular na faixa de fronteira, com conexões transnacionais), “bandos” fortemente 

armados, que atuam no interior do país em ações contra infraestruturas bancárias e 

de empresas de valores (denominados de “novo cangaço”), o sistema prisional 

colapsado gerador de violência e instabilidade, são alguns dos desafios que expõem 

a complexidade envolvida no planejamento integrado gerador de ações efetivas na 

área de segurança pública.   

Nesse mister, Estado e sociedade devem exercer papéis cruciais na definição de 

estratégias políticas e de poder que legitimam o processo pelo qual se desenvolve a 

política pública. Os interesses e as contradições, que afloram nesse embate – comuns 

à dinâmica das relações entre governantes e governados – constituem o fundamento 

da construção política. 

A integração entre instituições dos entes federativos, órgãos da área de segurança 

pública e os membros da população corresponde a uma forma contemporânea de 

relacionamento entre o Estado e a sociedade, onde o papel desta é crucial para o 

aprimoramento das políticas públicas. 

A adequação das estruturas e instituições estatais que vise ao aumento da 

consciência cidadã e democrática é um desafio para as gestões modernas e para a 

sociedade em geral. Os conselhos comunitários de segurança, por exemplo, podem 

representar a possibilidade de desenvolver uma relação entre o Estado e a população, 

com um maior conhecimento de anseios e das limitações mútuas e estabelecimento 

de parcerias concretas para a construção de uma ordem pública efetiva. 

Além dos benefícios à sociedade, pela possibilidade de levar suas demandas aos 

representantes do poder público, os órgãos da área de segurança pública passam a 

construir uma nova imagem perante a sociedade. Isso reduz o sentimento de 

insegurança da população, bem como promove a colaboração popular ao trabalho dos 

referidos órgãos, resultando num sentimento, por parte dos integrantes das forças de 

segurança, de dever cumprido, elevando sua autoestima e garantido um melhor 

desempenho de suas atribuições constitucionais. 

Porém, existem diversos desafios que necessitam ser superados, como a 

percepção de risco na participação comunitária – característica evidenciada, 

principalmente, em regiões sob forte influência de ORCRIM.  
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Outro problema, consiste na participação de outros atores, como os representantes 

do poder público municipal nas discussões e na apresentação de soluções para as 

dificuldades identificadas. Paulatinamente a população vai compreendendo que a 

resolução de questões ligadas à segurança pública necessita integrar diversas 

instituições do poder público, além de envolver a comunidade para resolver problemas 

de seu cotidiano. 

As demandas identificadas junto à sociedade podem possibilitar ao poder público, 

nas suas diversas esferas, um diagnóstico da qualidade dos serviços prestados aos 

cidadãos, avaliando as suas demandas e propondo ações que fortaleçam valores 

democráticos, aumentem a efetividade e ampliem o alcance da cidadania. 

Sem atribuições constitucionais em todas as Cartas Magnas do País – desde a 

primeira, em 1824, até a mais recente, em 1988 –, o governo federal jamais teve 

mandato e recursos compatíveis com a dimensão da segurança pública. Hoje, há trinta 

anos da promulgação da Constituição Federal/1988, a aprovação da Política Nacional 

de Segurança Pública – a ser submetida à sociedade e aos órgãos envolvidos na sua 

implementação –, nasce para se consolidar como instrumento de Estado. 

Concomitantemente, a excepcionalidade da Intervenção Federal no Estado do Rio 

de Janeiro – estudo de caso do presente trabalho – ao mesclar o planejamento e 

execução de ações (emergenciais e estruturantes) “coercitivas” e “construtivas”, 

contribuiu, significativamente, para estabelecer parâmetros que podem ser absorvidos 

pelas secretarias e órgãos dos estados da federação, a fim de realizar um adequado 

diagnóstico na área de segurança pública, a elaboração de um planejamento 

estratégico “baseado em capacidades” e uma eficiente gestão integrada das 

instituições. 

No período da IFERJ, por ocasião do emprego das forças de segurança – tropas 

das FA adjudicadas ao Comando Conjunto ativado e os OSP –, ficou evidente que 

buscou-se a máxima efetividade nas ações de preservação da ordem pública, da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, e que tais ações, no contexto da garantia 

da lei e da ordem, transcorreram com a prevalência dos princípios de legitimidade, da 

massa e da segurança, sendo recomendado o exercício da liderança, em todos os 

níveis.  

O emprego da força, quando necessário, pautou-se pelos princípios de legalidade, 

razoabilidade, proporcionalidade e seletividade. Todas as ações mantiveram-se 

dentro dos limites do Estado de Direito e do restrito respeito às leis em vigor. Nesse 
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contexto, ressalta-se como fundamental o amparo jurídico que respalde as ações das 

forças de segurança (FA e OSP) e que permita a realização de ações (coercitivas e 

construtivas) efetivas, particularmente devido à multiplicidade e difusão de ameaças 

(concretas e potenciais) às tropas. 

Devido ao Legado produzido pela Intervenção Federal na área de segurança 

pública – que representou uma “janela de oportunidade” para as secretarias de estado 

(SESEG, SEDEC e SEAP) e OSP intervencionados do estado do Rio de Janeiro –, o  

planejamento estratégico elaborado neste período, deve servir de modelo para os 

demais estados da federação, a fim de proporcionar: 

- a diminuição dos índices de criminalidade;  

- a recuperação da capacidade operativa das secretarias de estado e dos órgãos 

da área de segurança pública, por meio do aprimoramento da doutrina, estruturas 

organizacionais e processos, da educação/capacitação de pessoal, da aquisição de 

material e da melhoria de infraestruturas; 

 

Figura 18: Capacitação de pessoal, Estágio de Aplicação Tática/PMERJ 

Fonte: GIFRJ 

[...] Evidentemente, esses resultados refletem o trabalho feito em 
conjunto pelas forças de segurança federais e estaduais. Convém 
lembrar que a intervenção ocorreu num momento em que a segurança 
fluminense estava sob total descontrole. Importante ressaltar que não 
houve fórmulas mágicas. O gabinete de intervenção tem feito o básico, 
como recompor a tropa, recuperar a frota da polícia, investir em 
treinamento e voltar a pagar horas extras a policiais [...] (Trecho de 
Editorial do Jornal “O Globo”, publicado em 17 de outubro de 2018).  

 



 77 

- a qualidade do gasto – necessários à consecução dos OE traçados – seguindo os 

princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade, de forma 

econômica, eficaz e efetiva;  

- a estruturação de um gabinete de nível estratégico no Centro Integrado de 

Comando e Controle (CICC) para integrar as secretarias de estado e os OSP, o 

sistema prisional e a defesa civil estadual proporcionando uma visão holística, 

sistêmica e integrada da área de segurança pública; 

- a integração dos órgãos e agências de Inteligência da área de segurança pública, 

englobando o sistema prisional e a defesa civil, que permite a elaboração de 

planejamento de operações integradas das forças de segurança, com base na 

dinâmica criminal (geográfica e de modalidade); 

- a melhoria da qualidade da gestão nas instituições da área de segurança pública;  

 

Figura 19: O Legado da IFERJ, junho de 2019 

Fonte: GIFRJ 
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- o incremento da integração de órgãos da área de segurança pública estaduais 

com os seus congêneres dos demais entes federativos; e 

- a realização de Ações de Segurança Comunitária, que serviram como mecanismo 

de reconquista, por parte do Estado, de um ambiente seguro e estável, em 

comunidades carentes com forte influência de ORCRIM, contemplando a garantia de 

direitos sociais, contribuindo para a ampliação da cidadania, com o envolvimento de 

diversos atores, dentre os quais destacam-se: as secretarias (estaduais e municipais), 

órgãos da área de segurança pública, organizações da iniciativa privada, dentre 

outros;  

- a identificação, análise e avaliação de riscos, com o propósito de decidir sobre 

estratégias de resposta, planejar e executar ações para mitigá-los, bem como 

monitorar e comunicar, com vistas ao efetivo alcance dos objetivos estratégicos (OE)  

previstos nos Planos Estratégicos das instituições da área de segurança pública; e 

 

 

Figura 20: Ação Comunitária em Belford Roxo, RJ 

Fonte: GIFRJ 

- a gestão do conhecimento, por intermédio da produção, captura, organização, 

acesso e disseminação de ativos de informação, que incluem bases de dados, 

documentos, conhecimentos tácitos e experiências pessoais, por meio de processo 
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que formalize a gestão e o uso dos ativos intelectuais produzidos pelas instituições da 

área de segurança pública.  

De acordo com a ONU, uma constante, desde o início da década de 1990, é a 

ligação entre Crime Organizado (CO) e mortes violentas, sendo responsável por 19% 

de todos os homicídios em 2017 e que “causou muito mais mortes em todo o mundo 

do que conflitos armados e terrorismo, combinados”, afirmou Yury Fedotov, diretor-

executivo do United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Escritório das 

Nações Unidas sobre Drogas e Crime. 

 

Figura 21: Comparação de taxas de diversos tipos de crime no Brasil 

Fonte: Twiter do Ministro da Justiça e Segurança Pública 

Apesar da diminuição de taxas de crimes no primeiro bimestre do corrente ano, se 

comparadas ao mesmo período de 2018 (Figura 21) e da queda de vinte e dois por 

cento das mortes violentas (Figura 22), nos cinco primeiros meses de 2019, em 

relação ao ano passado, o Brasil tem taxa de 30,5 homicídios a cada 100 mil pessoas, 

a segunda maior da América do Sul, depois apenas da Venezuela, com 56,8.  

No total, cerca de 1,2 milhão de pessoas perderam a vida por homicídios dolosos 

no Brasil entre 1991 e 2017. O País registrou taxas crescentes nos últimos anos, 

oscilando de 20 e 26 a cada 100 mil habitantes em 2012, para mais de 30 em 2017. 

Assim como conflitos violentos, o crime organizado “desestabiliza países, enfraquece 

o desenvolvimento socioeconômico e corrói o Estado de Direito”, de acordo com o 

UNODC.  

A opção por apenas uma política mais repressiva, punitivista e encarceradora, com 

endurecimento da legislação penal, criminalização de grupos sociais e maior utilização 

de prisões, pode aumentar a exclusão, sem garantir resultados efetivos na redução 

das taxas de criminalidade.  
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Figura 22: Mortes mês a mês, Brasil teve 5.108 assassinatos a menos 

Fonte: Diana Yukari e Guilherme Gomes/G1  

Em contrapartida, a repressão direcionada apenas para camadas populacionais 

mais vulneráveis socioeconomicamente cria um sentimento generalizado de injustiça, 

que acaba por esgarçar os vínculos sociais e apartar os órgãos da área de segurança 

pública da população em geral, inviabilizando o necessário trabalho de coprodução 

sobre o tema.  

Além disso, o encarceramento em massa, por sua vez, tem o nefasto efeito colateral 

de contribuir para o recrutamento de novos integrantes para as ORCRIM, além de 

permitir um aprendizado de táticas, técnicas e procedimentos criminosos nas 

unidades prisionais, cujo resultado retorna às ruas. 

Nota-se que mesmo os cenários mais otimistas apontam que certas tendências 

dificilmente poderão ser revertidas nos próximos anos, tais como:  

- a elevada desigualdade social no país, em particular em áreas urbanas;  

- o crescimento da atuação e o domínio territorial por organizações criminosas;  

- o incremento do tráfico e o fácil acesso a armas de fogo;  

- o aumento da circulação de drogas ilícitas;  

- o crescimento da criminalidade no interior do país;  

- os problemas de governança na área de segurança pública;  

- a baixa confiabilidade nos órgãos de segurança pública;  
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- o envolvimento de agentes da área de segurança pública com o crime organizado;  

- o elevada vitimização de agentes das forças de segurança;  

- significativo número de mortes pelas polícias;  

- as altas taxas de vitimização por crimes violentos;  

- o endurecimento penal;  

- o aumento da população carcerária, o deficit de vagas no sistema prisional e a 

falta de política para os ex-apenados; e  

- a sensação de insegurança da população.  

Mudar essas tendências, quando possível, depende de uma atuação coordenada 

e integrada de todos os principais atores, que precisa ser construída e pode ser 

liderada pelo MJSP, como órgão central do Susp. 

É preciso avançar na governança e, nesse sentido, destacam-se quatro principais 

aspectos:  

- O primeiro está relacionado à política nacional de segurança pública, que precisa 

coordenar, integrar e focar melhor as medidas de prevenção e repressão. Isso pode 

passar pela reestruturação do Susp. Nesse mister, caberia à União coordenar esta 

política, estimulando a inovação e a reforma dos órgãos da área de segurança pública 

e das políticas penais, aportando recursos, consolidando um sistema nacional de 

informações e elaborando estratégias inovadoras para enfrentar os problemas 

relativos aos mercados ilegais (produtos roubados, drogas, armas etc).  

- Os estados da federação conduziriam a integração dos órgãos da área de 

segurança pública, com ações relacionadas à recuperação da capacidade operativa, 

traduzidas pelo desenvolvimento de uma doutrina apropriada, a estruturação de 

organizações eficazes (e estabelecimento de processos eficientes), a capacitação 

continuada dos recursos humanos, a aquisição de material apropriado, a educação 

(formação, especialização e aperfeiçoamento) de pessoal  previamente selecionado 

e a adequação de infraestruturas necessárias ao cumprimento de suas atribuições.  

- Num horizonte temporal de quinze anos, os municípios poderiam assumir a gestão 

de ações locais de prevenção social à violência, com um plano de prevenção que 

poderia incluir a atuação dos Centros de Assistência Social (CAS) – integrados às 

Unidades de Polícia Comunitária (UPC) –, programas de prevenção à violência nas 

escolas, intervenções urbanísticas, coordenação com organizações não 

governamentais (ONG), conselhos tutelares e lideranças comunitárias, e priorização 

das áreas mais violentas, com foco na juventude. 
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- O segundo aspecto passa pelo estabelecimento de pactos entre órgãos dos três 

Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) para coordenar ações que hoje são 

realizadas isoladamente no sistema de justiça criminal, como o controle das polícias, 

que é efetuado por corregedorias e ouvidorias, mas que se ressente de uma maior 

atuação do Ministério Público. Um pacto também poderia ser construído em relação à 

execução penal para enfrentar a superpopulação carcerária e a falta de políticas para 

os “ex-apenados”. 

- O terceiro representa a necessidade de melhor estruturação dos órgãos que 

implementam a política de segurança pública, como a Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (Senasp) e as ouvidorias de polícia. Neste sentido, é preciso atuar 

no ponto fraco, ou seja, a insuficiência de recursos humanos, a falta de qualificação 

especializada e a gestão por competências. 

- O último aspecto a ser destacado, ainda no campo da governança, refere-se à 

necessidade de aperfeiçoamento nas formas de envolvimento da sociedade na gestão 

da política, seja pelo fortalecimento dos conselhos comunitários de segurança, seja 

pela construção de um plano de segurança pública com a participação da sociedade, 

similar ao elaborado na área de educação, por exemplo. 

É necessário avançar no planejamento, com a confecção de um plano nacional de 

segurança pública e um programa de prevenção a homicídios, reforçado pelos 

objetivos estratégicos (OE). Um plano facilitaria que os atores se colaborassem para 

o atingimento de metas, ajudaria a definir prioridades e evitar duplicidades de ações 

e, com um sistema de monitoramento de indicadores, permitiria a correção de rumos 

e o acompanhamento pela sociedade.  

Poderiam, ainda, serem adotadas outras ações, como enumeradas a seguir: 

- investir na redução das vulnerabilidades sociais, principalmente nas áreas mais 

violentas; 

- redirecionar a política de droga para a redução da demanda, dado que até hoje o 

foco na contenção da oferta não conseguiu reduzir o consumo e tem efeitos deletérios 

sobre a segurança pública, como corrupção, violência policial, conflitos dentro e entre 

facções criminosas, execução de usuários com dívidas, alto número de prisões de 

pequenos traficantes; 

- melhorar o financiamento da segurança pública, que passa pela valorização dos 

profissionais da área, bem como garantir recursos para as ações de prevenção; 

- fortalecer o controle de armas de fogo; e 
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- fomentar a aplicação de alternativas penais e a reforma do sistema penitenciário. 

Hoje, o monitoramento eletrônico abriu a possibilidade de iniciar um debate com a 

sociedade de que se podem vigiar condenados fora das prisões e unidades de 

internação, o que abre a real possibilidade de a prisão ser descartada como pena 

principal. É necessário, também, criar condições, por exemplo, com projetos de 

educação, cidadania e formação profissional, para que os apenados e sancionados 

rompam com uma trajetória associada à criminalidade; e  

- investir na polícia investigativa, na perícia e na inteligência policial para assegurar 

o levantamento de provas que garantam a responsabilização dos envolvidos e a 

interrupção da atuação de infratores recorrentes. 

Do exposto, entende-se que o propósito dos órgãos que possuem atribuições 

constitucionais na área de segurança pública deve ser o de diminuir os índices de 

criminalidade, recuperar a capacidade operativa dos órgãos e melhorar a percepção 

de segurança da população, que sofre com a magnitude das taxas de criminalidade, 

a intensidade da violência envolvida e o crescimento das ações provenientes de 

ORCRIM e suas conexões transnacionais –  particularmente relacionadas ao tráfico 

de drogas e armas – que constituem, na visão do autor, as maiores ameaças à 

soberania nacional, no horizonte temporal de 2035.  

Nesse mister, espera-se que este trabalho contribua para a construção de uma 

política pública de segurança, garantista e efetiva, sem a qual continuaremos com 

altas taxas de criminalidade violenta e uma baixa sensação de segurança.  

Também acredita-se que, dadas as contribuições do presente trabalho, estudos de 

futuro semelhantes a este, inclusive para outros temas ligados às políticas públicas, 

possam ser realizados. Isso porque, apesar de os cenários não serem um fim em si 

mesmos, essas iniciativas contribuiriam para a criação no Estado brasileiro de uma 

cultura de planejamento de longo prazo. Elas consolidariam a importância desses 

estudos como instrumento de gestão, que apoiam tanto o processo decisório quanto 

o planejamento estratégico, contribuindo assim para a construção de um estado futuro 

desejado. 

Por fim, infere-se que há premente necessidade de elaboração de uma Política 

Nacional que vislumbre uma integração de esforços, em todos os campos do Poder 

Nacional (politico, econômico, psicossocial, militar e científico-tecnológico), e norteie 

as ações – por meio de uma Estratégia Nacional – que permita uma efetiva geração 

de forças, capazes de neutralizar as ameaças (concretas e potenciais) que possam 
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comprometer, dentro de um cenário prospectivo (2020-2035), a soberania da Pátria e 

propicie um desenvolvimento transformador37 extremamente necessário ao País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 A ideia de “desenvolvimento transformador”, defendida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), é desdobrada em três dimensões: a “realidade econômica”, tendo por 
diretriz aumentar a produtividade e a competitividade sistêmica da economia brasileira; a “realidade 
social”, visando a promoção da equidade e o bem-estar; e a “sustentável”, em que se pretende lançar 
o Brasil com protagonismo na agenda internacional. 
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