
 

 

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO 

 

 

 

Maj Art ANDRÉ CAMPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2019  

 

O GABINETE DE INTERVENÇÃO FEDERAL: arquitetura de 

comando. 

 



1 

Maj Art ANDRÉ CAMPOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O GABINETE DE INTERVENÇÃO FEDERAL: 
arquitetura de comando  

 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Escola de Comando e Estado-Maior do 
Exército, como requisito parcial para a 
obtenção de título de Especialista em 
Ciências Militares, com ênfase Defesa 
Nacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientador: Cel Cav Flávio Roberto Bezerra Morgado 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 2019 
  



2 

Maj Art ANDRÉ CAMPOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O GABINETE DE INTERVENÇÃO FEDERAL: 
arquitetura de comando  

 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Escola de Comando e Estado-Maior do 
Exército, como requisito parcial para a 
obtenção de título de Especialista em 
Ciências Militares, com ênfase Defesa 
Nacional.  

 
 
 
 

Aprovado em 21 de novembro de 2019. 
 

COMISSÃO AVALIADORA 
 
 

______________________________________________ 
Flávio Roberto Bezerra Morgado - Cel Cav – Presidente 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 
 
 

____________________________________________ 
Alexandre Augusto José Rossa- Ten Cel Art – Membro 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 
 
 

___________________________________________ 
Alan Sander de Oliveira Jones - Ten Cel Art – Membro 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército   



3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho a minha eterna 
amiga, Sgt Thais Santos Cardoso 
Rocha (in memoriam).  



4 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus por me abençoar e proporcionar a oportunidade de desenvolver o 

presente trabalho com saúde e sabedoria. 

 

A minha amada esposa, por ter me auxiliado na escolha do tema, além de sempre 

demonstrar compreensão e me incentivar, mas, principalmente, pelo carinho e amor. 

 

Aos meus filhos, que são minha razão de viver. Obrigado pelo amor filial que sempre 

me motivou a superar os obstáculos em prol da família. 

 

Ao meu orientador, o Senhor Cel Cav Flávio Roberto Bezerra Morgado, que me 

guiou com maestria ao longo da jornada, sendo sempre um ponto de apoio na 

consecução do estudo, além da camaradagem dispensada. 

 

Ao Senhor Gen Bda R1 Sérgio José Pereira, que me recebeu ainda antes de 

começar o projeto de pesquisa, passando suas percepções, mas, principalmente, se 

colocando à disposição a despeito de todas as missões que possuía. 

 

Ao Cel Inf Jonas de Oliveira Santos Filho e o Cel Art Mario Eduardo Moura Sassone, 

pela atenção e paciência para passar os conhecimentos, além de estarem sempre à 

disposição para responderem os questionamentos. 

 

Aos militares que compuseram a Intervenção Federal do Estado do Rio de Janeiro, 

pelo trabalho prestado em prol da sociedade fluminense, dedicando horas de labuta 

longe do aconchego da família sem compensação remuneratória, apenas com ideal 

de missão cumprida. 

  



5 

RESUMO 
 
 

O Rio de Janeiro vivenciou, no ano de 2018, uma situação de colapso da segurança 
pública, resultando no Decreto nº 9288, de 16 de fevereiro de 2018, que instaurava a 
Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro. O instituto interventivo foi a 
resposta do Governo Federal a situação de excepcionalidade, a fim de pôr termo ao 
grave comprometimento da ordem. Sendo este instituto um remédio constitucional 
previsto nos artigos 34 e 35 para a manutenção do pacto federativo e do próprio 
país. Entretanto, a solução dada ao caso concreto foi inédita, pois se tratou de uma 
intervenção parcial, em que o Interventor, o General de Exército Walter Souza Braga 
Netto, assumiu apenas parte do poder executivo estadual: Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária e a Secretaria de Estado de Defesa Civil e a Secretaria 
de Estado de Segurança Pública e seus órgãos subordinados: Polícia Militar do 
Estado do Rio de Janeiro, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Assim, se originou uma lacuna 
administrativa que deveria ser solvida, para propiciar as condições necessárias ao 
êxito da missão. Este hiato na organização da Intervenção foi sanado com a criação 
do Gabinete de Intervenção Federal do Rio de Janeiro, o qual foi concebido com a 
finalidade de minorar a carência de arquitetura, devendo planejar, coordenar e a 
executar ações para recuperar a capacidade operativa das secretarias e órgãos 
intervencionados, além de outras tarefas. Desde a gênesis até o término da 
Intervenção Federal, o Gabinete sofreu ajustes em sua estrutura, convertendo-se em 
um arranjo de sucesso que carece de estudos. Desta forma, o presente trabalho se 
propôs a perscrutar a formação do Gabinete de Intervenção, com a finalidade de 
entender as necessidades de conformação ao longo do período interventivo, 
verificando os ensinamentos que se depreendem da análise deste órgão singular. 
 
 
 
Palavras-chave: Intervenção Federal. Gabinete de Intervenção. Interventor. 
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RESEÑA 
 
 

En 2018, Río de Janeiro experimentó un colapso de su seguridad pública, este 
hecho dio a la creación del Decreto N° 9288 del 16 de febrero de 2018, que instituyó 
la Intervención Federal en el Estado de Río de Janeiro. La instauración de esta  
intervención fue la respuesta del Gobierno Federal a la situación excepcional para 
poner fin al deterioro del orden público. Esta instauración es un recurso 
constitucional previsto en los artículos 34 y 35 para el mantenimiento del pacto 
federativo y del propio país. Sin embargo, la solución dada al caso no tenía 
precedentes, ya que fue una intervención parcial, en la cual el Interventor, el General 
de Ejército Walter Souza Braga Netto, asumió solo una parte del poder ejecutivo 
estatal: la Secretaría de Estado para la Administración Penitenciaria, la Secretaría 
de Defensa Civil, la Secretaría de Estado de Seguridad Pública y sus órganos 
subordinados: Policía Militar del Estado de Río de Janeiro, Policía Civil del Estado 
de Río de Janeiro y Departamento de Bomberos Militares del Estado de Río de 
Janeiro. Así, surgió una brecha administrativa que debería ser resuelto para 
proporcionar las condiciones necesarias para el éxito de la misión. Esta brecha en la 
organización de la intervención fue remediada con la creación del Gabinete Federal 
de Intervención de Río de Janeiro, que fue concebida para aliviar la falta de 
estructura, debiendo este planear, coordinar y ejecutar acciones para recuperar la 
capacidad operativa de las secretarias y órganos intervinientes, además de otras 
tareas. Desde la génesis hasta el final de la Intervención Federal, el Gabinete ha 
sufrido ajustes en su estructura, convirtiéndose en un resultado exitoso que necesita 
estudios. Por lo tanto, el presente trabajo examinó la formación del Gabinete de 
Intervención, con el propósito de comprender las necesidades de su conformación a 
lo largo del tiempo, verificando las lecciones que se pueden extraer del análisis de 
este órgano singular. 

 
 
 

Palabras-llave: Intervención Federal. Gabinete de Intervención. Interviniente. 
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 INTRODUÇÃO 

 

A partir da década de 1990, Rodrigues (2018) aponta que a falência do 

Estado do Rio de Janeiro foi impulsionada, ganhando novos contornos. Neste 

período, o Rio de Janeiro recebeu eventos de visibilidade internacional, em particular 

a ECO 92 e a visita do Papa João Paulo II, em 1997, ocasiões em que a União 

propiciou ajuda no âmbito da segurança, com a participação ativa das Forças 

Armadas (FA) realizando missões relativas aos Órgãos de Segurança Pública. No 

caso da ECO 92, gerou-se uma percepção de segurança na cidade do Rio de 

Janeiro, a qual se refletiu nas reduções nos índices de criminalidade, variando entre 

12,4% e 16,2%. 

De acordo com Rodrigues (2018), o que deveria ser “uma ação episódica com 

a finalidade precípua em garantir a segurança e a execução de tais eventos, com o 

decorrer dos anos, a esfera federal passou a receber recorrentes solicitações do 

governo carioca para apoiar na área da segurança pública estadual.” 

Neste contexto, o Rio de Janeiro continuou a receber aporte de emprego das 

FA em eventos de repercussão mundial, como apontou Pfrimer et al. (2018) em seu 

artigo, começando, assim, pela Conferência das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro (Rio + 20) em 2012, a Copa das 

Confederações da FIFA e a visita do Papa Francisco, ambas no ano de 2013, além 

da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

Segundo Pfrimer et al. (2018), a utilização das Forças Armadas nesses 

episódios foi bem acatada pela população, de tal modo que os momentos de 

sensação de segurança vivenciada no período foram correlacionados com a 

participação dos militares na proteção dos referidos acontecimentos. 

Ainda, o Observatório da Praia Vermelha (FRANÇA, 2018) pontuou que o 

Brasil passava por uma crise de segurança, sendo que o estado do Rio de Janeiro 

tinha experimentado uma deterioração da segurança pública, mais especificamente, 

um descontrole da segurança pública conjugado com a percepção de insegurança 

por parte dos fluminenses.  

De acordo com a Fundação de Empreendimento Científicos e Tecnológicos 

(2019), o término do ano de 2017 foi um período preocupante para o Rio de Janeiro, 

em que se degradavam as situações política, ética, financeira e de segurança 

pública, acenando para uma crise sem precedentes. 
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A crise de segurança que assolava o estado e a incompetência de o governo 

estadual para lidar com a situação propicionaram a perpetração de um grave 

comprometimento da ordem pública no Rio de Janeiro, no início de 2018. Assim, 

Rodrigues (2018) informa que para pôr fim ao colapso é decretada a Intervenção 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (IFERJ). 

Dessa forma, a possibilidade de a União assumir para si a competência 

governamental de um estado federativo que parecia ser remota, ultrapassada ou até 

mesmo inconcebível da ótica democrática federativa, ocorre por meio da 

promulgação do Decreto nº 9288, de 16 de fevereiro de 2018 (BRASIL, 2018a).  

A situação insustentável de insegurança no Rio de Janeiro, alinhada a 

percepção de que o governo federal, por meio das Forças Armadas, conseguiria, 

mesmo que temporariamente, dirimir este óbice estadual, levou ao Decreto 

presidencial em questão, o qual instituiu o General de Exército (Gen Ex) Walter 

Souza Braga Netto como Interventor. 

O Interventor recebeu, assim, a competência de somente conduzir a 

segurança pública do Rio de Janeiro, cumulativamente com a função de 

Comandante Militar do Leste, adquirindo o status de governador do Rio de Janeiro 

com plenos poderes para realizar os trabalhos necessários para reestruturar a 

segurança pública estadual, além de responder diretamente ao Presidente da 

República. 

Cria-se uma situação anômala, em que “o estado passa a ter dois 

governadores, Luiz Fernando Pezão que permanece responsável por todas as áreas 

exceto aquela da segurança pública, e o Gen Ex Braga Netto, responsável 

exclusivamente por esta área.” (CARPES et al., 2018). 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Com o Decreto nº 9288 (BRASIL, 2018a), o instituto da intervenção federal é 

instaurado. Contudo, a conjuntura elencada anteriormente, em que um ente 

federativo passa a ter na prática dois chefes do executivo, gera um ineditismo com 

uma grande discussão no seio da sociedade, além de representar um grande 

desafio, pois o tema em si é uma grande lacuna jurídica e administrativa, ainda mais 

com as peculiaridades desse caso concreto. 
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Do ponto de vista administrativo, o governo estadual passa a ser 

compartilhado por dois poderes executivos de mesmo nível hierárquico, em que 

certas áreas de um poder permeiam a área do outro. Uma situação um tanto 

inusitada e emblemática, a qual gerou desafios à administração pública, 

repercutindo na criação do Gabinete de Intervenção Federal do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Assim, o presente trabalho se propôs a responder o seguinte problema: a 

arquitetura que foi implementada na Intervenção Federal do Estado do Rio de 

Janeiro, em particular, no GIFRJ, foi adequada e necessária para atender às 

necessidades da Intervenção? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A apresentação dos objetivos em um trabalho científico é de suma 

importância, devendo, assim, serem apresentados de forma exata. A fim de se obter 

a consecução do trabalho proposto, essa seção apresentará o objetivo geral e os 

objetivos específicos, que balizaram, respectivamente, o resultado alcançado e as 

metas que foram trilhadas para responder o questionamento do problema elencado 

para a pesquisa (BRASIL, 2012).  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Ao responder a seguinte indagação: a arquitetura do Gabinete de Intervenção 

Federal do Rio de Janeiro estabelecido pelo Interventor federal realmente 

operacionalizou a Intervenção Federal? Este trabalho de conclusão de curso 

encontra seu objetivo geral, que foi perseguido, exposto abaixo: 

Analisar a arquitetura implementada no Gabinete de Intervenção Federal 

do Rio de Janeiro. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

A fim de viabilizar a produção do presente trabalho, de forma a atingir o 

objetivo geral estipulado, foram formulados objetivos específicos, os quais 

proporcionaram o encadeamento lógico do raciocínio para consecução da presente 

produção científica, estando elencados a seguir. 

a. apresentar a missão do GIFRJ; 

b. analisar a configuração inicial da estrutura do GIFRJ;  

c. analisar a configuração final da estrutura do GIFRJ; e 

d. analisar a Intervenção Federal no Estado de Roraima. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

 

O presente estudo está limitado à aplicação do instituto da intervenção 

federal, focando na Intervenção Federal do Estado do Rio de Janeiro, a qual foi 

implementada a partir do Decreto nº 9288 de 16 de fevereiro de 2018 (BRASIL, 

2018a). Desta forma, qualquer ação anterior a esta data ou posterior a 31 de 

dezembro de 2018, bem como aquelas realizadas fora do estado do Rio de Janeiro, 

mesmo que estejam alinhadas com a intervenção fluminense, não são alvos do 

trabalho, salvo a Intervenção Federal no Estado de Roraima, que serve como 

parâmetro de comparação. Assim, o trabalho tem como limites o desenvolvimento 

da arquitetura do Gabinete de Intervenção Federal do Rio de Janeiro. 

 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

As Forças Armadas, nos últimos tempos, têm aumentado o seu leque de 

emprego, deixando de estar restrita à defesa da soberania nacional e proteção do 

país contra agressão externa. Assim, após a Guerra Fria, PFRIMER et al. (2018) 

afirma que o término do antagonismo entre as potências proporcionou uma nova 

configuração ao mundo com novas ameaças, as quais tiveram como solução o 

emprego do Exército Brasileiro (EB). 

Neste contexto, o Exército se fez presente em diversos eventos internos de 

projeção além das fronteiras, de tal forma, que esta frequência com que o governo 
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empregou o EB, propiciou que a população passasse a ter uma boa impressão das 

instituições militares, considerando-as as instituições em que os brasileiros mais 

confiam, o que sucinta o questionamento de seu uso como um recurso político, de 

forma a beneficiar os governos vigentes (PFRIMER et al., 2018). 

Dessa forma, verifica-se que o Exército Brasileiro deve estar preparado para 

ser utilizado nas mais diversas situações, devendo compreender as diversas 

conjunturas que se apresentam com uma análise crítica e construtiva, a fim de 

produzir os conhecimentos vitais para o êxito futuro nos cenários visualizados pelo 

Exército Brasileiro. 

Nesse sentido, o estudo sobre a intervenção federal em um estado-membro é 

essencial para que o EB perceba as lições aprendidas, as quais não devem ser 

esquecidas, a fim propiciar um ganho de conhecimento que venham a evitar óbices 

futuros, pois apesar de não ser uma intervenção militar, a mesma ocorreu com uma 

forte presença dos militares, iniciando pela designação do Gen Ex Braga Netto como 

Interventor, o qual estava no comandando o Comando Militar do Leste (CML) e 

aproveitou a expertise militar para desenvolver o processo da intervenção, como o 

próprio General expôs em palestra ministrada no Superior Tribunal Militar (STM) em 

2019 (NETTO, 2019). 

A originalidade do uso do instituto da intervenção federal produziu vários 

questionamentos quanto a sua validade e necessidade, sendo que, superada a fase 

dos questionamentos teóricos, a construção de um projeto de intervenção exitoso 

careceu de grande criatividade do Interventor e seus assessores, principalmente 

pelo fato de a intervenção ter sido limitada na abrangência dos poderes sobre a 

máquina estatal, bem como o curto prazo imposto pelo decreto, além de todos os 

óbices jurídicos a serem superados para criação da estrutura adequada. 

Os conhecimentos produzidos durante o período da intervenção carecem de 

estudos, a fim de que sejam materializados na bibliografia e utilizados como 

experiência futura em qualquer situação ou estrutura que detenha similitude parcial 

ou total. 

Assim, é indispensável conceber como se deu a intervenção federal no 

Estado do Rio de Janeiro, de forma a serem evitados retrabalhos futuros pela falta 

de memória escrita.  

Nesse sentido, o presente trabalho de conclusão de curso se dispõe a 

apresentar a estrutura de comando implementa, particularmente, do Gabinete de 
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Intervenção Federal do Rio de Janeiro, o qual foi concebido com o objetivo de suprir 

as carências organizacionais da Intervenção Federal, decorrentes de terem sido 

limitadas as estruturas do governo do Estado do Rio de Janeiro que passaram a ser 

geridas pelo Interventor. 

Ainda, as adversidades criadas pela falta de oportunidade de decretos 

presidenciais para que fossem preenchidas as lacunas administrativas e de pessoal 

com relação à estruturação da intervenção também foi alvo de estudo do trabalho 

em questão, a fim de averiguar os impactos na configuração do GIFRJ. 
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 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 O INSTITUTO DA INTERVENÇÃO FEDERAL 

 

Ao discorrer sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro, se faz necessário 

a compreensão desse instituto constitucional, em particular, compreendê-lo desde a 

sua gênese até o texto constitucional vigente. 

 

2.1.1 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (1891) 

 

Com o estabelecimento da República, o Brasil optou pelo Federalismo, em 

que os estados-membros dividem responsabilidades e competência com a União 

(BARBOSA, 2019). Assim, segundo Medeiros (2017), a Constituição de 1891 

propiciou uma grande autonomia federativa. 

No texto constitucional original a intervenção se daria nas seguintes 

situações: 

 “Art 6º - O Governo federal não poderá intervir em negócios peculiares aos 
Estados, salvo: 
1º) para repelir invasão estrangeira, ou de um Estado em outro;  
2º) para manter a forma republicana federativa; 
3º) para restabelecer a ordem e a tranquilidade nos Estados, à requisição 
dos respectivos Governos; 
4º) para assegurar a execução das leis e sentenças federais.” (BRASIL, 
1891). 

O texto emendado em 1926 aumentou as hipóteses de intervenção, além de 

inferir ao Congresso Nacional a atribuição de decretar a intervenção da União em 

um estado-membro, sendo de competência privativa do Presidente da República a 

execução da intervenção, o que fica evidente no texto da emenda constitucional: 

“§ 1º Cabe, privativamente, ao Congresso Nacional decretar a intervenção 
nos Estados para assegurar o respeito aos princípios constitucionaes da 
União (nº II); para decidir da legitimidade de poderes, em caso de duplicata 
(nº III), e para reorganizar as finanças do Estado insolvente (nº IV) 
§ 2º Compete, privativamente, ao Presidente da República intervir nos 
Estados, quando o Congresso decretar a intervenção (§1º); quando o 
Supremo Tribunal a requisitar (§ 3º); quando qualquer dos Poderes Públicos 
estadoaes a solicitar (nº III); e, independentemente de provocação, nos 
demais casos comprehendidos neste artigo.” (BRASIL, 1926). 

Verifica-se que para a decretação da intervenção, deveriam ser observados 

os incisos II, III e IV do artigo 6º da Constituição: 

“II - para assegurar a integridade nacional e o respeito aos seguintes 
princípios constitucionaes: 
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a) a forma republicana; 
b) o regime representativo; 
c) o governo presidencial; 
d) a independência e harmonia dos Poderes; 
e) a temporariedade das funcções electivas e a responsabilidade dos 
funcionários; 
f) a autonomia dos municípios; 
g) a capacidade para ser eleitor ou elegível nos termos da Constituição; 
h) um regimen eleitoral que permitta a representação das minorias; 
i) a inamovibilidade e vitaliciedade dos magistrados e a irreductibilidade dos 
seus vencimentos;  
j) os direitos políticos e individuaes assegurados pela Constituição; 
k) a não reeleição dos Presidentes e Governadores; 
III - para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes públicos 
estaduaes, por solicitação de seus legítimos representantes, e para, 
independente de solicitação, respeitada a existencia dos mesmos, pôr termo 
à guerra civil; 
IV – para assegurar a execução das leis e sentenças federaes e reorganizar 
as finanças do Estado, cuja incapacidade para a vida autônoma se 
demonstrar pela cessação de pagamentos de sua dívida fundada, por mais 
de dois anos.” (BRASIL, 1926). 

Com a assunção do governo provisório de Getúlio Vargas, em 1930, o Brasil 

perdeu a forma federativa, sendo nomeados Interventores juntos aos estados-

membros (MEDEIROS, 2017). 

Contudo, de acordo com o Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), essas 

nomeações produziram conflitos com as lideranças regionais, de tal forma, que 

Getúlio Vargas estabeleceu o Código dos Interventores (Decreto nº 20.348, de 29 de 

agosto de 1931), limitando os poderes dos Interventores, o que acabou por 

centralizar, ainda mais, o poder na União. 

Verificou-se, assim, o ápice da aplicação do instituto da intervenção federal, 

em um momento de ruptura da ordem vigente (Revolução de 1930), de tal ordem, 

que as intervenções foram além do texto constitucional. 

 

2.1.2 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (1934) 

 

Após a revolução de 1930, o CPDOC afirma que o governo Vargas foi 

obrigado a promulgar uma nova constituição. Assim, segundo Leandro (2017), com 

a Constituição da República de 1934, o país retorna o entendimento de intervenção 

emendado em 1926 na Constituição de 1891. 

“Art 12 - A União não intervirá em negócios peculiares aos Estados, salvo: 
I - para manter a integridade nacional; 
II - para repelir invasão estrangeira, ou de um Estado em outro; 
III - para pôr termo à guerra civil; 
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IV - para garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes Públicos 
estaduais; 
V - para assegurar a observância dos princípios constitucionais 
especificados nas letras a a h , do art. 7º, nº I, e a execução das leis 
federais;  
VI - para reorganizar as finanças do Estado que, sem motivo de força maior, 
suspender, por mais de dois anos consecutivos, o serviço da sua dívida 
fundada; VII - para a execução de ordens e decisões dos Juízes e Tribunais 
federais.” (BRASIL, 1934). 
 

No que diz respeito aos princípios constitucionais, o artigo 7º lista aqueles que 

quando não observados poderiam demandar uma intervenção por parte da União: 

“a) forma republicana representativa;  
b) independência e coordenação de poderes; 
c) temporariedade das funções eletivas, limitada aos mesmos prazos dos 
cargos federais correspondentes, e proibida a reeleição de Governadores e 
Prefeitos para o período imediato; 
d) autonomia dos Municípios; 
e) garantias do Poder Judiciário e do Ministério Público locais; 
f) prestação de contas da Administração;”  
g) possibilidade de reforma constitucional e competência do Poder 
Legislativo para decretá-la; 
h) representação das profissões; (BRASIL, 1934). 

Ressalta-se, que baseado no contexto da Constituição de 1934, o governo 

federal decretou a intervenção federal no Distrito Federal (Decreto nº 1.498, de 15 

de março de 1937), visando, assim, garantir o princípio previsto na alínea b do artigo 

7º a “independência e coordenação de poderes”, em particular, para que o Distrito 

Federal passasse a observar as leis federais (BRASIL, 1937b). 

 

2.1.3 Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1937) 

 

Por ocasião da outorga da Constituição de 1937, segundo Leandro (2017), 

rompe-se o equilíbrio entre os poderes constitucionais, de tal forma que o autor 

aponta que o texto constitucional dava amplos poderes ao executivo como no caso, 

específico, do uso da intervenção federal. 

“Art 9º - O Governo federal intervirá nos Estados, mediante a nomeação 
pelo Presidente da República de um Interventor, que assumirá no Estado as 
funções que, pela sua Constituição, competirem ao Poder Executivo, ou as 
que, de acordo com as conveniências e necessidades de cada caso, lhe 
forem atribuídas pelo Presidente da República: 
a) para impedir invasão iminente de um país estrangeiro no território 
nacional, ou de um Estado em outro, bem como para repelir uma ou outra 
invasão; 
b) para restabelecer a ordem gravemente alterada, nos casos em que o 
Estado não queira ou não possa fazê-lo; 
c) para administrar o Estado (grifo nosso), quando, por qualquer motivo, 
um dos seus Poderes estiver impedido de funcionar; 
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d) para reorganizar as finanças do Estado que suspender, por mais de dois 
anos consecutivos, o serviço de sua dívida fundada, ou que, passado um 
ano do vencimento, não houver resgatado empréstimo contraído com a 
União; 
e) para assegurar a execução dos seguintes princípios constitucionais; 
1) forma republicana e representativa de governo; 
2) governo presidencial; 
3) direitos e garantias assegurados na Constituição; 
f) para assegurar a execução das leis e sentenças federais. 
Parágrafo único - A competência para decretar a intervenção será do 
Presidente da República, nos casos, das letras a, b e c; da Câmara dos 
Deputados, no caso das letras d e e; do Presidente da República, mediante 
requisição do supremo Tribunal Federal, no caso da letra f” (BRASIL, 
1937a). 

Como se observa no artigo 9º, é incluído a possibilidade de intervenção a fim 

de se administrar o estado-membro quando este estiver impedido de funcionar, o 

que permite uma interpretação subjetiva. 

 

2.1.4 Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1946) 

 

Com o fim do Estado Novo é estabelecida uma nova constituinte, de tal modo 

que é promulgada a Constituição de 1946, a qual revisa o instituto da intervenção, 

perdendo em parte o caráter político (LEANDRO, 2017). 

“Art 7º - O Governo federal não intervirá nos Estados salvo para: 
I - manter a integridade nacional; 
II - repelir invasão estrangeira ou a de um Estado em outro; 
III - pôr termo a guerra civil; 
IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes estaduais; 
V - assegurar a execução de ordem ou decisão judiciária; 
VI - reorganizar as finanças do Estado que, sem motivo de força maior, 
suspender, por mais de dois anos consecutivos, o serviço da sua dívida 
externa fundada; 
VII - assegurar a observância dos seguintes princípios: 
a) forma republicana representativa; 
b) independência e harmonia dos Poderes; 
c) temporariedade das funções eletivas, limitada a duração destas à das 
funções federais correspondentes; 
d) proibição da reeleição de Governadores e Prefeitos, para o período 
imediato;' 
e) autonomia municipal; 
f) prestação de contas da Administração; 
g) garantias do Poder Judiciário.” (BRASIL, 1946). 

Sobre a égide desse novo entendimento da intervenção, o Governo Federal 

determina em 1957 a intervenção federal no Estado de Alagoas por meio do Decreto 

42.266, em que o Interventor passa a assistir o Governador ao invés de substituí-lo, 

demonstrando o caráter pragmático da intervenção, o que fica patente no parágrafo 

único do artigo 1º e no artigo 3º deste decreto:  
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“Artigo 1º [..] 
Parágrafo único: A intervenção não atingirá o livre exercício dos poderes 
dos órgãos judiciários, nem do Governador do Estado, o qual deverá, 
entretanto, prestar ao Interventor toda a colaboração de que necessitar para 
o desempenho da sua missão. 
[...] 
Art. 3º O Interventor tomará imediatas providências, a fim de garantir o livre 
exercício dos poderes da Assembleia Legislativa, e manter a ordem e a 
tranquilidade pública.” (BRASIL, 1957). 

Ainda, de acordo com o preâmbulo do decreto acima: “CONSIDERANDO que 

a intervenção poderá ser parcial e com objetivo restrito” (BRASIL, 1957), infere-se, 

assim, que a intervenção não necessariamente precisaria ser total, em outras 

palavras, não assumiu na plenitude o poder executivo estadual. 

Corroborando com este entendimento, Leandro (2017) afirma que intervenção 

federal no Estado de Alagoas foi peculiar, pois o Interventor foi incumbido de assistir 

o governador, ao invés de substituí-lo. 

 

2.1.5 Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 

 

Em 1967 é estabelecida uma nova Constituição, a qual mantém o 

entendimento de a intervenção ser uma exceção, compreendendo o entendimento 

do texto constitucional anterior. 

“Art 10 - A União não intervirá nos Estados, salvo para: 
I - manter a integridade nacional; 
II - repelir invasão estrangeira ou a de um Estado em outro; 
III - pôr termo a grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção; 
IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes estaduais; 
V - reorganizar as finanças do Estado que: 
a) suspender o pagamento de sua dívida fundada, por mais de dois anos 
consecutivos, salvo por motivo de força maior;  
b) deixar de entregar aos Municípios as cotas tributárias a eles destinadas; 
c) adotar medidas ou executar planos econômicos ou financeiros que 
contrariem as diretrizes estabelecidas pela União através de lei; 
VI - prover à execução de lei federal, ordem ou decisão judiciária; 
VII - assegurar a observância dos seguintes princípios:  
a) forma republicana representativa; 
b) temporariedade dos mandatos eletivos, limitada a duração destes à dos 
mandatos federais correspondentes; 
c) proibição de reeleição de Governadores e de Prefeitos para o período 
Imediato; 
d) independência e harmonia dos Poderes; 
e) garantias do Poder Judiciário; 
f) autonomia municipal; 
g) prestação de contas da Administração.” (BRASIL, 1967). 

Contudo, com a edição do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, 

os poderes da União frente aos demais entes foi ampliado, permitindo a intervenção 
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federal inclusive nos municípios, “Art. 3º - O Presidente da República, no interesse 

nacional, poderá decretar a intervenção nos Estados e Municípios, sem as 

limitações previstas na Constituição” (BRASIL, 1968). 

 

2.1.6 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88) 

 

Ao ser promulgada a Constituição da República de 1988, a intervenção 

federal nos municípios não deixou de existir, “a intervenção seria uma 

excepcionalidade, unicamente cabível nos casos taxativamente previstos nos artigos 

34 e 35” (LEANDRO, 2017). 

“Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto 
para: 
I - manter a integridade nacional; 
II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra; 
III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública (grifo nosso); 
IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da 
Federação; 
V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que: 
a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos 
consecutivos, salvo motivo de força maior; 
b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta 
Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei; 
VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial; 
VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: 
a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; 
b) direitos da pessoa humana; 
c) autonomia municipal; 
d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta. 
e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos 
Municípios localizados em Território Federal, exceto quando: (Emenda 
Constitucional nº 29/2000)  
I – deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos 
consecutivos, a dívida fundada; 
II – não forem prestadas contas devidas, na forma da lei; 
III – não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na 
manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos 
de saúde;  
IV – o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a 
observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para 
prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.” (BRASIL, 1988). 
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2.1.7 Ponderação sobre o instituto da intervenção federal 

 

De acordo com Leandro (2017), o instituto da intervenção federal surge com a 

República, mais especificamente, com a promulgação da Constituição da República 

de 1891, sendo entendido por Marques (2014) como uma negação da autonomia 

estatal de forma temporária, ao mesmo tempo que é um instrumento que garante o 

federalismo, na medida em que é o remédio constitucional quando de uma ameaça 

ao pacto federativo. 

Há de se ressaltar, que o federalismo pressupõe a lógica da autonomia, com 

uma maior descentralização do poder, limitando, assim, o poder central, o que fica 

evidenciado nos ensinamentos de Pierre: 

“O federalismo, colocando o princípio da limitação do poder central pelos 
poderes particulares e os agrupamentos locais, quebra o dogma da razão 
de Estado e a tendência comum dos Estados a concentração. Deixando de 
ser o único polo de autoridade, o poder político deixa de ser o dono da 
sociedade, não e mais que um dos focos de ação social entre outros.” 
(PROUDHON, 2001). 

Sendo assim, quando um ente federativo se torna incapaz de executar as 

políticas públicas devidas, surge a excepcionalidade constitucional para a 

decretação da intervenção federal, um instrumento de restrição da autonomia 

política estadual, apesar de a constituição fundamentar-se no federalismo 

(OLIVEIRA et al., 2018). 

Esta dicotomia entre o federalismo e a intervenção é habilmente explicada 

pelo Ministro Gilmar Mendes, já em 2003, quando expõe: “em nosso sistema 

federativo, o regime de intervenção representa excepcional e temporária 

relativização dos princípios básicos da autonomia dos Estados. A regra, entre nós, é 

a não intervenção” (OLIVEIRA et al., apud MENDES, 2018). 

Entretanto, como deveria ocorrer a intervenção federal no âmbito da 

Constituição Cidadã? Seria nos moldes daquela ocorrida em 1957, em Alagoas, em 

que o Interventor seria um assistente do governador, ou no modelo adotado na Era 

Vargas, quando o Interventor assumiu as competências do poder executivo 

estadual, devendo satisfação ao presidente da república? 

De acordo com Marques (2014) o modus operandi de uma possível 

intervenção federal foi alvo de discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal 

(STF), órgão máximo do Poder Judiciário e responsável pela interpretação do texto 

constitucional. Contudo, a apreciação dos ministros sobre o tema não elucidou quais 
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deveriam ser os métodos e os procedimentos a serem seguidos por uma possível 

intervenção. De tal forma, que aspectos relevantes não foram determinados: 

necessidade de Interventor e quem seria responsável por especificar o modus 

operandi da intervenção. 

O STF apontou que, com relação ao modo de operação, poderia ser delegada 

a responsabilidade de determiná-lo entre todos os participantes desse processo, 

inclusive com a participação do requerente da intervenção (MARQUES, 2014). 

No entanto, o Supremo esclareceu que a intervenção poderia ocorrer por atos 

formais, normativos ou não, quando por comissão ou omissão estadual produzirem 

uma situação singular que atente os princípios constitucionais sensíveis, 

destacando-se os direitos da pessoa humana (MARQUES, 2014). 

Sousa et al. (2019) apresenta um claro entendimento para a aplicação do 

instituto interventivo quando do comprometimento da ordem pública: 

“De mais a mais, o critério de grave comprometimento não pode ser 
considerado de forma literal, sob pena de banalizar o mecanismo 
interventivo. A ofensa à ordem pública, para dar azo à intervenção na esfera 
estadual, deve se mostrar ostensiva e significativa, ao ponto de reduzir 
as forças do ente de se manter íntegro perante as adversidades. 

Não é qualquer grau de comprometimento da ordem pública que autoriza a 
intervenção; apenas o grave comprometimento da ordem pública (do 
contrário, estaria aberta a porta para interpretações lenientes que admitiriam 
intervenções federais diárias em estados nos quais estivesse a ocorrer 
situação de comprometimentos da ordem pública próprias do cotidiano das 
sociedades complexas contemporâneas) (SOUSA et al., 2019, apud 
GENTIL, 2012) (grifo nosso).” 

Assim, quando o governador do Rio de Janeiro admitiu não possuir controle 

sobre a segurança do estado, solicitando apoio do governo federal, se configurou o 

quadro de grave comprometimento da ordem pública, de tal sorte que o presidente 

Michel Temer optou por decretar a intervenção parcial, se restringindo à segurança 

pública do Rio de Janeiro, sem estabelecer o modo de operação, nem as estruturas 

que seriam aportadas para consecução dos objetivos, limitando-se a nomear o 

Interventor (Gen Ex Braga Netto). Ressalta-se, ainda, que o texto do Decreto nº 

9.288 (2018a) estabeleceu o marco temporal e o objetivo do remédio constitucional:  

“Art. 1º Fica decretada intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro até 
31 de dezembro de 2018. 
§ 1º A intervenção de que trata o caput se limita à área de segurança 
pública, conforme o disposto no Capítulo III do Título V da Constituição e no 
Título V da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 
§ 2º O objetivo da intervenção é pôr termo a grave comprometimento da 
ordem pública no Estado do Rio de Janeiro.” (BRASIL, 2018a).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#titulovcapituloiii
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Dessa forma, o Presidente da República justificava a aplicação do instituto 

interventivo com base no cenário estadual e no texto constitucional (BRASIL, 1988) 

previsto no artigo 34: “III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública”.  

A partir da publicação do decreto, diversas soluções tiveram que ser 

desenvolvidas, de tal forma que o caso concreto se tornou subsídio para orientar a 

aplicação futura do instituto da intervenção federal, tanto no campo jurídico como 

administrativo, reorientando o entendimento do texto constitucional.  

Para os militares, em particular, por ser uma intervenção restrita apenas à 

segurança pública e com ampla participação de efetivos das Forças Armadas, as 

lições aprendidas de toda ordem são basilares para empreendimentos futuros que 

guardem algum grau de similitude jurídica, administrativa e/ou operativa. 
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 METODOLOGIA 

 

Este capítulo destina-se a apresentar o trilho metodológico que foi percorrido 

ao longo do trabalho, a fim de solucionar o problema de pesquisa, de forma a 

alcançar o objetivo geral e os objetivos específicos. Com isso, subdividiu-se da 

seguinte maneira: 1) Tipo de pesquisa; 2) Universo e amostra; 3) Coleta de dados; 

4) Tratamento dos dados e 5) Limitações de Método. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

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

bibliográfica e documental, com uma leitura exploratória e seletiva do material de 

pesquisa, contando com uma revisão integrativa.  

Baseou sua fundamentação teórico-metodológica na investigação sobre os 

assuntos relacionados à Intervenção Federal do Rio de Janeiro, em particular, 

aqueles referentes à conformação da arquitetura do Gabinete de Intervenção 

Federal. 

 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo do presente estudo foram as principais produções 

bibliográficas e documentais correlacionadas com o Decreto nº 9288, de 16 de 

fevereiro de 2018.  

Como amostras basilares foram utilizadas três do tipo não probabilísticas 

e classificadas como sendo de acessibilidade: o Plano Estratégico do Gabinete de 

Intervenção Federal, o Relatório Final do GIFRJ e os Estudos referenciais sobre os 

aspectos de estrutura organizacional da Intervenção Federal do Rio de Janeiro – 

Relatório Final Parcial. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Conforme Departamento de Pesquisa e Pós-graduação (BRASIL, 2012), a 

coleta de dados do presente trabalho de conclusão de curso ocorreu por meio da 

coleta na literatura, realizando-se uma pesquisa bibliográfica na literatura 
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disponível, tais como livros, manuais, revistas especializadas, jornais, artigos, 

internet, monografias, teses e dissertações, além de uma coleta documental nos 

trabalhos produzidos pelo GIFRJ ou delegados pelo Gabinete, bem como, com a 

aplicação de entrevistas junto aos militares que compuseram o Gabinete de 

Intervenção Federal do Rio de Janeiro, sempre buscando os dados pertinentes ao 

assunto, se restringindo aos limites impostos ao estudo, de forma a alcançar a 

consecução dos objetivos elencados, mas principalmente, com o objetivo de se 

atender o problema de pesquisa proposto. 

 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Conforme Departamento de Pesquisa e Pós-graduação (BRASIL, 2012), o 

método de tratamento de dados que foi utilizado no presente estudo, foi a 

análise de conteúdo, na qual foram realizados estudos de textos, bem como o 

método da história oral, em que se analisou a trajetória da construção da arquitetura 

do Gabinete de Intervenção Federal do Rio de Janeiro. 

 

3.5 LIMITAÇÕES DOS MÉTODOS 

 

Ao se analisar as metodologias que orientaram o presente trabalho, se 

averigua que as mesmas possuem limitações. Contudo, a conjugação de ambas 

visou dirimir os óbices de cada uma, uma vez que a análise de conteúdo ficou 

restrita aos conhecimentos que foram escritos, o que é um obstáculo, pois o 

tema é muito recente, carecendo de produções textuais com aplicação de 

metodologia de pesquisa, sendo solucionado com as entrevistas de fontes 

primárias. 

Entretanto, sabe-se que a entrevista pode ser falha, na medida em que o 

entrevistador se limitar a questionamentos sem o devido embasamento 

bibliográfico/documental, tornando o método superficial. Com isso, o problema 

exposto foi superado pela aplicação anterior de uma análise de conteúdo, o 

que orientou os questionamentos e a direção a ser adotada nas entrevistas. 

Ainda, ao se averiguar a necessidade de complementação de algum 

conhecimento omisso nas entrevistas, os entrevistados foram novamente 

questionados com relação às lacunas, a fim de elucidarem como se 
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desenvolveram os fatos, propiciando um discernimento realístico da 

Intervenção Federal no Rio de Janeiro, particularmente, no Gabinete de 

Intervenção.  
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 DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 O GABINETE DE INTERVENÇÃO FEDERAL E SUA MISSÃO 

 

O Rio de Janeiro vivenciou, em 2018, um carnaval conturbado, entretanto, os 

índices de criminalidade guardavam certa similitude com os de anos anteriores 

(tabela 1), percebe-se, ainda, que 16 dos 27 índices diminuíram em relação ao ano 

anterior, 2017. 

Tabela 1 – Crimes cometidos no Estado do Rio de Janeiro no período do Carnaval 

Crime Carnaval 

2015 

Carnaval 

2016 

Carnaval 

2017 

Carnaval 2018 

Homicídio doloso 59 101 94 86 

Lesão corporal seguida de morte 2 3 1 0 

Latrocínio 2 6 1 1 

Morte decorrente de oposição a 

intervenção policial 
13 4 12 5 

Tentativa de homicídio 85 93 101 86 

Lesão corporal dolosa 1.808 1.771 834 1.297 

Estupro 64 66 95 53 

Roubo a transeunte 1.485 1.739 1.178 1.062 

Roubo de aparelho celular 219 303 478 336 

Roubo em coletivo 107 143 164 129 

Roubo de veículo 431 555 722 859 

Roubo de carga 44 66 70 46 

Roubo de turista 96 98 23 51 

Roubo de bicicleta 0 0 2 0 

Roubo a estabelecimento comercial  104 95 76 86 

Roubo a residência 13 25 25 10 

Roubo a caixa eletrônico 0 0 1 1 

Roubo a banco 0 1 0 0 

Roubo com condução de vítima para 

saque em instituição financeira 
3 0 1 0 

Roubo após saque em instituição 

financeira 
10 11 1 2 

Furto a transeunte 2.144 1.704 613 584 

Roubo de aparelho celular 711 644 506 394 

Furto em coletivo 128 147 49 52 

Furto de veículo 333 374 346 290 

Furto a turista 428 383 22 157 

Furto de bicicleta 0 33 21 16 

Apreensão de drogas 432 337 204 262 

Total 9.062 9.016 5.773 5.865 

Fonte: Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (2018) 
 

Contudo, o ambiente midiático da violência fomentou uma percepção da 

conjuntura para que o Governo Federal tomasse medidas mais drásticas. Desta 

forma, segundo Sassone (2019), a decisão de se decretar a intervenção federal foi 

tomada em uma reunião entre os Ministros Raul Jungmann (Defesa), Torquato 

Jardim (Justiça), Sergio Westfalen Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional 
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da Presidência da República), Carlos Marun (Casa Civil) e o Presidente Michel 

Temer no dia 15 de fevereiro, após a solicitação do Governador do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Assim, no dia seguinte, o Presidente da República assinou o Decreto nº 9.288 

(BRASIL, 2018a), nomeando o Gen Ex Walter Souza Braga Netto como Interventor 

Federal do Estado do Rio de Janeiro. 

Entretanto, o Interventor não assumiu todo o poder executivo estadual, 

ficando limitado somente à área de segurança pública com a Secretaria de Estado 

de Administração Penitenciária (SEAP), a Secretaria de Estado de Defesa Civil 

(SEDEC), a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESEG) e seus órgãos 

subordinados: Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), Polícia Civil do 

Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio 

de Janeiro (CBMERJ).  

Segundo Pereira (2019), Assessor de Relações Institucionais da Intervenção, 

conhecido no EB como Gen Bda R1 Sérgio, a intervenção limitada foi uma solução 

adequada ao problema fluminense, pois o Interventor visou somente motivo 

originário da intervenção, pôr termo a crise de segurança. O estado possuía diversos 

outros problemas, estando, inclusive, sob intervenção financeira, com o regime de 

recuperação fiscal, o que poderia interferir no combate à criminalidade, caso a 

intervenção fosse total, pois o Interventor não poderia direcionar todos os seus 

esforços na consecução dos objetivos da segurança pública, podendo perder o foco. 

O General Sérgio pontuou que o Governador Pezão ficou contente com a 

intervenção, colaborando com a IFERJ, o que era fundamental para o sucesso da 

IFERJ, pois as estruturas de governo que não foram abarcadas pelo decreto 

interventivo, de alguma forma concorriam para a diminuição da criminalidade. 

Nesta mesma oportunidade, segundo o Interventor, no Relatório de Gestão 

2018 (BRASIL, 2019a) foi criado o Gabinete de Intervenção Federal, o qual era 

responsável pelo planejamento, coordenação e controle, estando ligado diretamente 

com o Gen Ex Braga Netto, bem como se ligava à Casa Civil da Presidência da 

República, estando situado no nível estratégico (figura1). 
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FIGURA 1: Níveis de planejamento da IFERJ 

Fonte: Palestra do Gen Ex Walter Souza Braga Netto (2018) 

 

Nas palavras de Filho (2019), que desempenhou a função de Diretor de 

Planejamento e Operações do Gabinete de Intervenção Federal do Rio de Janeiro, o 

GIFRJ era uma estrutura subordinada ao Interventor Federal e, também, vinculada à 

Casa Civil da Presidência da República.  

Ressalta-se que, de acordo com o relatório final da IFERJ da FINATEC 

(2019), o GIFRJ era responsável pelo planejamento, coordenação e controle das 

ações de intervenção, orientado pelo Interventor, tendo a abertura oficial do 

Gabinete ocorrido somente em 1º de março de 2018.  

Ainda, a ligação com a Casa Civil só foi objetivamente estabelecida mais 

tarde, em junho de 2018, quando o Presidente da República emitiu o Decreto nº 

9.410 (BRASIL, 2018b), de 15 de junho de 2018 (figura 2), que, de acordo com 

artigo 7º, o GIFRJ integrava a estrutura da Casa Civil, além de o Interventor Federal 

responder diretamente ao Presidente da República, o que já estava elucidado no 

Decreto nº 9.288 (BRASIL, 2018a), de 16 de fevereiro de 2018. 
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FIGURA 2: Primeira linha do tempo da Intervenção Federal  

Fonte: Autor 

 

Uma vez estabelecido o Gabinete, o Interventor, Gen Ex Braga Netto, afirmou 

(BRASIL, 2019a) que o GIFRJ proporcionou ao Interventor “o assessoramento 

necessário, oportuno e tempestivo no relacionamento e comunicação com a 

sociedade e demais órgãos e entidades públicas”, propiciando as relações 

institucionais necessárias para a correta condução dos assuntos inerentes à 

Intervenção Federal. 

Nesse mesmo sentido, o relatório da Fundação de Empreendimentos 

Científicos e Tecnológicos (FINATEC), de 2019, pontuou que o GIFRJ atuou como 

órgão de apoio ao Interventor no intento de pôr termo a grave comprometimento da 

ordem pública. 

De acordo com o Plano Estratégico da Intervenção Federal na Área de 

Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro 2ª Edição, o Gabinete de 

Intervenção foi o órgão de: 

“(...) planejamento, coordenação e controle a serviço do Interventor Federal. 
Em ligação direta com a referida autoridade, além do seu Gabinete pessoal, 
as assessorias de Comunicação Social, Jurídica e de Controle Interno, 
proporcionam o assessoramento oportuno e tempestivo no relacionamento 
e comunicação com a sociedade para os assuntos referentes à Intervenção, 
no respeito ao ordenamento jurídico e no acompanhamento da aplicação 
dos recursos orçamentários disponibilizados pelo governo federal.” 
(BRASIL, 2018i). 

O Interventor pontuou (BRASIL, 2019a) que a missão precípua (grifo nosso) 

do Gabinete era o planejamento, a coordenação e a execução de ações com o 

objetivo de recuperar a capacidade operativa das Secretarias Estaduais e Órgãos de 

Segurança Pública (OSP) intervencionados. De tal forma, que logo se seguiria a 

diminuição dos indicativos de criminalidade e a correlata percepção de segurança da 
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população, atendendo, assim, ao objetivo do Decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro de 

2018, “pôr termo a grave comprometimento da ordem pública” com o exíguo tempo 

existente (até 31 de dezembro de 2018). 

Destaca-se que o Plano Estratégico da Intervenção Federal na Área de 

Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro 2ª Edição (BRASIL, 2018i) e o 

Relatório de Gestão 2018 (BRASIL, 2019a) apresentaram a missão do Gabinete de 

Intervenção Federal como se segue no parágrafo abaixo, estando quase que 

idêntica àquela apresentada no Plano Estratégico1ª Edição: 

“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.” (BRASIL, 
2018h). 

Com isso, os representantes dos órgãos intervencionados do Estado do Rio 

de Janeiro: a Secretaria de Estado de Segurança Pública e seus órgãos 

subordinados, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e a Secretaria 

de Estado de Defesa Civil atuaram de forma cooperativa no GIFRJ (FINATEC, 

2019).  

Ainda, o Plano Estratégico Revisado (BRASIL, 2018i) informou que o GIFRJ 

deveria, também, se preocupar com transição por ocasião do término da Intervenção 

em 31 de dezembro de 2018, coordenando e integrando ações junto com as 

Secretarias de Estado e os OSP intervencionados, de tal forma que se viabilizasse a 

transição conforme o Plano de Preparação da Transição. 

Dessa forma, o esforço e os recursos da Intervenção, bem como a ações a 

serem efetivadas além do dia 31 de dezembro de 2018, poderiam atender ao 

objetivo da decretação da IFERJ: pôr termo a grave comprometimento da ordem 

pública no estado do Rio de Janeiro, além de alcançar o estado final desejado (EFD) 

visualizado pelo Interventor, o qual é citado no Plano Estratégico Revisado: 

“O estado final desejado pelo Interventor Federal é a diminuição gradual dos 
índices de criminalidade, com aumento na percepção da sensação de 
segurança por parte da população do Estado do Rio de Janeiro, 
concomitantemente com a recuperação incremental da capacidade 
operativa dos OSP e da SEAP. Além disso, empreender esforços para 
buscar o compromisso do governo estadual de assegurar a adoção de 
medidas voltadas a preservação e a progressão do resultado final 
alcançado pela Intervenção federal, extrapolando o limite temporal definido 
para o término da intervenção.” (BRASIL, 2018i). 
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Esse mesmo plano (BRASIL, 2018i) afirma que o Gabinete deveria realizar as 

tratativas necessárias a fim de garantir que os órgãos e as autoridades responsáveis 

pela Área de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro observassem as 

medidas tidas como necessárias pela IFERJ, assegurando a perpetuação das ações 

que visavam encerrar o quadro negativo do Estado, “a partir do legado deixado pelo 

Gabinete de Intervenção Federal”. 

Em outras palavras, o GIFRJ recebeu a missão de transmitir os pontos fortes 

estabelecidos, além de indicar as oportunidades de melhoria na segurança pública, 

com o objetivo de que os índices de criminalidade continuassem em decadência, 

evitando ações futuras do poder federal junto ao executivo estadual. 

Ainda, o Gabinete de Intervenção Federal guardou certas similitudes com a 

Secretaria de Estado da Casa Civil (Casa Civil) do Estado do Rio de Janeiro. 

O Decreto Nº 41.324 de 28 de maio de 2008 do poder executivo do Estado do 

Rio de Janeiro dispõe sobre a estrutura básica da Secretaria de Estado da Casa 

Civil e dá outras providências. Assim a norma esclarece que a finalidade do órgão 

supracitado é a seguinte: 

“A Casa Civil, dirigida por um Secretário de Estado, tem por finalidade 
assistir o Governador do Estado no desempenho de suas atribuições e nos 
assuntos alusivos à coordenação institucional e administrativa, aos atos de 
gestão da Chefia do Poder Executivo e às relações com a sociedade, 
agremiações políticas e aos demais Poderes, no âmbito federal, estadual e 
municipal.” (RIO DE JANEIRO, 2008) (grifo nosso). 

Dessa forma, a Casa Civil é um órgão de assistência do Chefe do Executivo, 

o que se assemelha ao GIFRJ, como fica evidente nas palavras do Interventor 

abordada anteriormente, em que o Gabinete proporcionou o assessoramento 

necessário. Ainda, o Relatório da Intervenção 2018 (BRASIL, 2019a) reforça que o 

este órgão da Intervenção foi responsável pelo planejamento, coordenação e 

controle, ratificando a percepção de similitude da Casa Civil com o Gabinete de 

Intervenção Federal. 

Contudo, ao se aprofundar a análise sobre o Decreto Estadual Nº 41324 (RIO 

DE JANEIRO, 2008), verifica-se que a Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro 

possui uma ampla gama de tarefas, que extrapolam aquelas atribuídas ao GIFRJ, 

uma vez que é composta por um gabinete com: 

- Assessoria para Preparo e Publicação de Atos Oficiais; 
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- Assessoria Técnica, responsável por produzir Atos solicitados pela Chefia de 

Gabinete para assinatura do Governador ou o Secretário da Casa Civil, além de 

analisar atos normativos endereçados à Casa Civil; e 

- Assessoria de Controle de Cargos em Comissão, assessorando quanto ao 

pessoal comissionado. 

Destaca-se que também compõe a Casa Civil (RIO DE JANEIRO, 2008): 

- Assessoria de Assuntos Legislativos, com a finalidade de assessorar o 

Secretário de Estado da Casa Civil quanto aos projetos de lei de iniciativa das 

Secretarias de Estado, além de acompanhar a tramitação dos projetos de lei, com 

maior atenção àqueles oriundos do Executivo, aduzindo quando da necessidade de 

veto pelo Governador; 

- Grupo Executivo de Apoio Institucional; 

- Escritório de Gerenciamento de Projetos do Governo do Rio para 

acompanhar os projetos estruturantes;  

- Assessoria de Projetos Especiais; 

- Representação do Governo do Estado em Brasília para articulação com os 

poderes executivo e legislativo federal e o governo do Distrito Federal; 

- Assessoria de Empresas em Liquidação; e 

- Subsecretaria Jurídica, com o objetivo de prestar a assessoria jurídica; 

- Subsecretaria de Gestão que em suma planeja e coordena atividades 

relativas aos Recursos Humanos, Informática, Material, Protocolo e Arquivo, 

Serviços Gerais, Patrimônio, Contabilidade, Financeiro, Engenharia e Manutenção, 

além dos procedimentos licitatórios; 

- Subsecretaria de Cerimonial; 

- Subsecretaria de Relações Internacionais; 

- Subsecretaria de Comunicação Social; 

- Subsecretaria de Militar que assisti especialmente quanto à segurança 

pública; e 

- Órgãos colegiados (conselhos, comitê e coordenadoria). 

Com o intuito de esclarecer a relação de similaridade arguida, os 

entrevistados foram questionados quanto à comparação do GIFRJ com a Casa Civil 

estadual, sendo que Filho (2019) afirmou que “não há relação do GIFRJ com a Casa  
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Civil estadual” 1. Neste mesmo sentido, o Cel Sassone, o qual participou da IFERJ 

desde o início, ratificou que o Gabinete não exerceu as atribuições inerentes a uma 

Casa Civil, uma vez que as relações da Intervenção com o seu poder legislativo 

fluminense ocorriam por meio da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro. 

Entretanto, de acordo com Pereira (2019), a Diretoria de Relações 

Institucionais, a qual dirigia, foi responsável por realizar as tratativas com os órgãos 

dos três poderes com relação aos assuntos que influenciassem na IFERJ, inclusive 

aquelas tratativas relacionadas à tramitação de leis na Assembleia estadual e no 

Congresso Nacional. 

Dessa forma, o GIFRJ foi um órgão que guardou algumas competências da 

Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, em particular a assessoria do Chefe do 

Executivo (Interventor) e a coordenação das secretarias intervencionadas, sem se 

aprofundar nas questões de produção legal e coordenação política, porém com o 

acompanhamento das tramitações. Ainda, o GIFRJ não assumiu atividades 

correlacionadas diretamente com as secretarias estatuais que permaneceram sobre 

a tutela do governador. 

Por fim, O GIFRJ e o Comando Militar do Leste, em estreita ligação com os 

governos estadual e federal, por meio da Casa Civil da Presidência da República, 

com o Ministério da Defesa, o Ministério da Segurança Pública e com o Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da República criou as condições que 

viabilizaram o sucesso da Intervenção Federal na Área de Segurança Pública do 

Estado do Rio de Janeiro, compondo, assim, o nível estratégico da Intervenção, 

responsável pela coordenação e integração das ações (BRASIL, 2018i). 

 
4.2 ESTRUTURA INICIAL DO GIFRJ 

 

A Intervenção Federal do Rio de Janeiro, da maneira que ocorreu, foi um fato 

sem precedente na história do Brasil. Sendo assim, necessitou soluções adequadas 

e inéditas, entre elas a estruturação de um gabinete que fosse apropriado ao 

cumprimento das missões visualizadas, tendo a estrutura do GIFRJ sofrido 

alterações ao longo da intervenção. 

____________ 

1 Informação fornecida pelo Cel Jonas durante uma das entrevistas verbais em 29 maio de 2019. 
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Contudo, a assunção imediata da administração da segurança pública do 

Estado demandou uma pronta resposta. Neste sentido, o relatório da FINATEC de 

2019 demonstra com clareza a premência de se organizar o Gabinete de 

Intervenção:  

“Apesar do ineditismo e da dificuldade em constituir em um primeiro 
momento uma estrutura organizacional adequada à necessidade, a situação 
da Segurança Pública associada ao pouco tempo destinado a Intervenção 
(16 de fevereiro a 31 de dezembro de 2018) urgiu a necessidade de 
definir uma estrutura”. (FINATEC, 2019) (grifo nosso). 

Ainda, o relatório assinala que, no intuito de se organizar uma estrutura 

adequada com a urgência que o desafio demandava, se estabeleceu uma 

disposição organizada no arranjo de uma organização militar, além de contar, 

preliminarmente, com uma grande presença de militares.  

Conforme o Gen Div Paulo Roberto de Oliveira (BRASIL, 2019a), o Gen Div 

Mauro Sinott Lopes foi designado como Chefe do Gabinete de Intervenção Federal, 

lhe cabendo a nobre missão de dar forma à estrutura do referido órgão. 

De acordo com Morgado (2019), que desempenhou a função de Assessor do 

Secretário Estadual de Segurança e Oficial de Ligação com o GIFRJ, em um 

primeiro momento foi idealizada a estruturação do Gabinete como Estado-Maior 

(EM) de Organização Militar, porém logo refutada.  

Pereira (2019) complementou, que, de imediato, o Gen Div Sinott foi 

encarregado de organizar o gabinete, enquanto o Gen Ex Braga Netto se deslocava 

para Brasília para discutir a intervenção. Com isso, quando do retorno do 

Interventor, foi apresentada a proposta do EM, a qual era influenciada pela 

organização do Comando Conjunto (C Cj) da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) que 

ocorria no Rio de Janeiro, o que não agradou ao Gen Ex Braga Netto. 

Como a solução de se montar um Estado-Maior não prosperou, passou-se a 

arquitetar um novo modelo. Desta forma, segundo todos os entrevistados; o Gen 

Bda R1 Sérgio, o Cel Morgado, o Cel Jonas e o Cel Sassone, o GIFRJ foi 

estruturado, incialmente, com base nas seguintes áreas funcionais (figura 4): 

pessoal; inteligência; operações; logística; planejamento; comunicação social; 

relações institucionais; e administração e finanças”.  
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FIGURA 3: Composição de um Estado-Maior   

Fonte: Manual EB20-MC-10.202 – Força Terrestre Componente (BRASIL, 

2014b) 

O Plano Estratégico (BRASIL, 2018i) em sua segunda edição, ao aborda as 

áreas funcionais, informa que a transversalidade dos temas correlatos à segurança 

pública, abrangendo diversas áreas, influenciou na escolha pelas áreas funcionais, 

como fica evidenciado na passagem que se segue: 

“Considerando o tempo destinado à Intervenção e o caráter transversal dos 
assuntos relacionados à segurança pública, em diversas áreas, o 
planejamento das ações tem seu contorno definido pelo tempo, 
complexidade e abrangência das ações necessárias a pôr termo a grave 
comprometimento da ordem pública. Nesse sentido, o planejamento da 
Intervenção Federal contempla ações emergenciais e estruturantes, 
abrangendo as “áreas funcionais” de pessoal, inteligência, operações, 
logística, planejamento, comunicação social, relações institucionais e 
administração.” (BRASIL, 2018i). 

Ainda, esse plano apresenta que para o funcionamento adequado das 

diversas áreas, as mesmas necessitavam atuar com uma relação matricial, havendo 

interação entre todas. Além disso, o plano também apresentou as diretrizes do 
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Interventor, em que as áreas funcionais nortearam como a Intervenção obteria 

sucesso: 

“É intenção do Interventor que o objetivo da Intervenção Federal na Área de 
Segurança Pública, de pôr termo a grave comprometimento da ordem 
pública no Estado do Rio de Janeiro, seja alcançado por meio de ações 
emergenciais e estruturantes, nas diversas áreas funcionais (pessoal, 
inteligência, operações, logística, planejamento, comunicação social, 
relações institucionais e administração e finanças) a fim de contribuir para a 
recuperação incremental da capacidade operativa dos OSP e para a 
diminuição gradual dos índices de criminalidade no Estado.” (BRASIL, 
2018j) (grifo nosso). 

De acordo com Sassone (2019), a organização em áreas funcionais foi 

influenciada pela estrutura das organizações militares do Exército Brasileiro. Neste 

mesmo sentido, Pereira (2019) complementa que o entendimento das áreas 

funcionais se originou daquele existente na administração, porém, no caso da 

IFERJ, com uma adequação à divisão de tarefas próprias dos EM.  

Contudo, segundo o Pereira (2019) e Sassone (2019), com o decorrer do 

tempo a matricialidade das áreas funcionais não se mostrou adequada, sendo 

reajustada, derivando na estrutura definitiva, a qual será abordada no item 4.3. 

Destaca-se que esta readequação organizacional foi abordada no relatório da 

FINATEC (2019) como sendo “construir um avião em vôo” (grifo nosso), 

demonstrando a complexidade da Intervenção correlacionada ao ineditismo e às 

soluções que eram desenvolvidas no transcurso da missão. 

 

FIGURA 4 – Áreas funcionais de abrangência das ações da Intervenção 

Federal na área de segurança pública do Rio de Janeiro 

Fonte: Plano Estratégico do GIFRJ (BRASIL, 2018i) 
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Pereira (2019) pontuou que essa organização fez com que o GIFRJ passasse 

a acompanhar cada órgão intervencionado pelas áreas funcionais, auxiliando na 

aplicação do DOAMEPI, a fim de reforçar os pontos fortes e readequar as 

oportunidades de melhoria. 

DOAMEPI é um acrônimo utilizado no EB de: doutrina, organização, 

adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura, que é um conjunto de 

fatores interdependentes e indissociáveis, dos quais se obtém as capacidades 

desejadas para se cumprir uma missão ou tarefa vislumbrada pelo EB, o que reforça 

a influência do pensamento militar no GIFRJ (BRASIL, 2014a). 

Contudo, com o decorrer da intervenção, percebeu-se a necessidade de 

uma evolução das áreas funcionais, que de acordo com a Palestra do GIFRJ 

(NETTO, 2018), ministrada pelo Interventor, se tornaram as Assessorias de 

Pessoal, Inteligência, Operações, Logística, Planejamento, Comunicação 

Social, Relações Institucionais e Administração Financeira, mais o Porta-voz 

(figura 5). Além disso, o GIFRJ também contava com uma Assessoria Jurídica 

que não estava prevista, inicialmente, nas áreas funcionais, mas se mostrou 

imprescindível. 

Pereira (2019) afirmou em sua entrevista que as Assessorias se ligavam 

diretamente ao Interventor, não havendo hierarquia entre as mesmas. Desta forma, 

os trabalhos se mantinham de forma matricial, havendo integração de esforços. 

 

 

FIGURA 5: Primeira readequação da estrutura do GIFRJ 

Fonte: Palestra do Gen Ex Braga Netto (NETTO, 2018) 

 

Com relação à composição do efetivo inicial do GIFRJ, o Plano Revisado de 

2018 (BRASIL, 2019a) informa que o apoio da Marinha do Brasil, do Exército 
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Brasileiro (EB) e da Força Aérea Brasileira foi essencial para preencher os cargos 

com oficiais e praças qualificados.  

O Gen Div Paulo Roberto de Oliveira (BRASIL, 2019a) ressalta que esses 

militares eram experientes nas áreas de Operações; Pessoal; Inteligência; 

Planejamento; Logística; Administração; Relações Institucionais, Jurídica e 

Comunicação Social, desempenhando-as no Centro Integrado de Comando e 

Controle. 

No entanto, como já foi elucidada anteriormente, a formação oficial do GIFRJ 

não ocorreu de imediato, a idealização e estruturação com pessoal levou alguns 

dias. De acordo com o próprio Relatório de Gestão 2018 (BRASIL, 2019a), o 

Gabinete de Intervenção Federal iniciou seus trabalhos em 1º de março de 2018, ou 

seja, somente 15 dias após o Decreto da Intervenção. 

Contudo, é necessário ser feita uma ressalva com relação à data de início das 

atividades do GIFRJ, uma vez que todos os entrevistados foram unânimes em 

afirmar que desde o primeiro dia da Intervenção, a gênesis do GIFRJ iniciou os 

trabalhos, para permitir o êxito da missão. Logo, a data de 1º de março de 2018 

apenas marca a data oficial de abertura do Gabinete, ou seja, a data em que se 

normatizou a estrutura que já estava labutando desde o Decreto de Intervenção. 

Ainda, o efetivo que desenvolveu, nos primeiros momentos, as lides do 

GIFRJ, foi composta exclusivamente por militares, uma vez que ainda não existiam 

cargos comissionados, sendo que somente aqueles se imbuíram da tarefa de 

cooperar com a Intervenção, apesar de não haver qualquer contrapartida 

administrativa, havendo apenas o sentimento de cumprimento do dever. 

De acordo com os entrevistados; Gen Bda R1 Sérgio, Cel Morgado, Cel 

Sassone e Cel Jonas, aqueles militares que compuseram o GIFRJ foram 

adjudicados da estrutura do Comando Conjunto da missão de Garantia da Lei e da 

Ordem que já estava ocorrendo no Rio de Janeiro, além de militares de outras 

organizações militares do Comando Militar do Leste. 

Pereira (2019) afirmou, também, que após orientação do Tribunal de Contas 

da União, foi criada uma Unidade Gestora (UG) para a IFERJ no início de abril, 

obrigando a criação de uma estrutura de gestão. Assim, foi constituída a Diretoria de 

Administração e Finanças do Gabinete de Intervenção, responsável pelas finanças e 

logística, que de acordo com o Gen Div Paulo Roberto de Oliveira (BRASIL, 2019a), 

deu origem, em parte, à Secretaria de Administração, além de ser incluída mais 
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tarde na Diretoria de Gestão e Avaliação de Logística da Secretaria de Intervenção 

Federal. 

Destaca-se que a UG foi criada com o objetivo de permitir a aplicação dos 

recursos orçamentários da União para a IFERJ (BRASIL, 2019a). 

Assim, o GIFRJ foi uma estrutura “ad hoc” estabelecida com a finalidade de 

atender às ações do Interventor e organizada no Centro Integrado de Comando e 

Controle (CICC) do Estado do Rio de Janeiro e no Comando Militar do Leste (CML), 

que em curto espaço de tempo deveria diagnosticar o problema fluminense, 

apresentando propostas e implementando soluções para pôr termo a crise de 

segurança que sofria o Estado do Rio de Janeiro. Com isso, contou com o apoio da 

Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira a fim de 

completar com pessoal os cargos existentes, “com oficiais e praças qualificados e 

experientes nas áreas de Pessoal; Inteligência; Planejamento; Operações; Logística; 

Administração; Relações Institucionais, Jurídica e Comunicação Social“ (BRASIL, 

2019a). 

 

4.3 ESTRUTURA FINAL DO GIFRJ 

 

De acordo com Pereira (2019), após a criação da UG, percebeu-se que as 

Assessorias estavam vocacionadas para a aplicação do DOAMEPI, carecendo de 

uma estrutura gerencial. Ainda, para adequar a estrutura à legislação dos cargos 

comissionados, as assessorias, com exceção da Assessoria de Comunicação Social 

e a Assessoria Jurídica, foram transformadas em Diretorias, momento em que foi 

instituída a Diretoria de Administração e Finanças que abarcou a UG da IFERJ. 

Pereira (2019) afirmou, também, que se percebeu a necessidade de se 

separar a estrutura gerencial da restante. Desta forma, foram criadas a Secretaria de 

Intervenção Federal (SIF) e a Secretaria de Administração (SA) para englobar as 

diretorias, ficando a Assessoria de Comunicação Social e a Assessoria Jurídica 

ligadas diretamente ao Interventor (figura 6). 

Neste mesmo sentido, o Relatório de Gestão 2018 (BRASIL, 2019a) informa 

que superada a estrutura inicial do Gabinete com as suas diversas assessorias, o 

GIFRJ passou a ser organizado na Secretaria de Intervenção Federal (SIF) e na 

Secretaria de Administração (SA), além do apoio de representantes do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria Estadual de Fazenda, bem 
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como das Secretarias de Estado intervencionadas e dos Órgãos de Segurança 

Pública. 

Foi atribuída à SIF a missão de realizar “os planejamentos e coordenações 

das ações específicas atinentes à Intervenção Federal, escopo do Planejamento 

Estratégico” (BRASIL, 2019a). 

Com relação à Secretaria de Administração, foi atribuída a responsabilidade 

na gestão orçamentária e financeira, além da gestão do pessoal do GIFRJ e do 

controle patrimonial. Destaca-se que este controle patrimonial englobava a gestão 

do Legado e a desmobilização, a qual se encerrou em julho de 2019 (BRASIL, 

2019a).  

Segundo o Plano Estratégico de Intervenção (BRASIL, 2018h), a Secretaria 

de Administração também deveria acompanhar a aplicação dos recursos 

orçamentários provenientes do estado que fossem alocados à área de segurança 

pública estadual. 

Ainda, segundo Pereira (2019), a SIF ficou responsável pela aplicação do 

DOAMEPI nas estruturas intervencionadas, ao passo que a SA assumiu a gestão 

financeira. 

Dessa forma, segundo informa o plano revisado da Intervenção Federal 

(BRASIL, 2018i), as secretarias criadas para compor o GIFRJ passaram a incorporar 

as áreas funcionais (figura 1), representadas nas Diretorias e Coordenações quem 

compunham a SIF e a SA, conforme consta da figura 6, estando tudo em 

coordenação com as Secretarias de Estado intervencionadas (SESEG, SEAP e 

SEDEC) e os Órgãos de Segurança Público (PMERJ, PCERJ e CBMERJ) também 

intervencionados. 

Infere-se da figura 6 que a SIF incorporou cinco diretorias, ao passo que 

a SA apenas duas. Contudo, dentro da SA, a Diretoria de Planejamento, 

Orçamento, Finanças e Contabilidade englobou dez coordenações, um número 

muito superior às coordenações incluídas em outras diretorias. 

O relatório final da IFERJ da FINATEC (2019) afirma que esse elevado 

número de coordenações poderia dificultar o encadeamento dos trabalhos, em 

particular, aquelas tarefas que demandassem uma sequência com mais de uma 

coordenação, como, por exemplo, as tarefas de uma aquisição. Por outro lado, a 

segmentação beneficia uma maior especialização, favorecendo que os servidores 

focassem mais nos problemas de sua área.  
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Entretanto, esse relatório acaba por apresentar que não há uma conclusão de 

que essa disparidade representa algum problema: 

“Apesar dessa disparidade a literatura não pontua um tamanho ótimo de 
amplitude de controle, na diretoria a qual estão a cargo 10 coordenações, o 
uso da padronização é maior o que faz com que o diretor necessite menor 
tempo para supervisionar as coordenações e sendo possível uma amplitude 
maior” (FINATEC, 2019).  

Outro aspecto relevante indicado pela FINATEC (2019) foi a questão da 

descentralização do poder, em virtude dos diversos níveis hierárquicos do GIFRJ. O 

relatório aponta que ao dissociar a organização, poderia ocorrer uma concorrência 

entre os níveis, porém, em virtude da hierarquia e disciplina, pilares das Forças 

Armadas, não ocorreu o conflito no Gabinete de Intervenção, ao contrário, favoreceu 

uma menor supervisão dos trabalhos.  

Não obstante, essa nova estrutura do GIFRJ não ocorreu de imediato, quando 

da percepção de sua necessidade, uma vez que não havia previsão de cargos. 

Como fica evidenciado na figura 7, a abertura da SA ocorreu somente em 25 de abril 

de 2018, mais de um mês após a criação da Unidade Gestora da Intervenção 

Federal. Ainda, a apresentação dos militares designados para essa secretária não 

ocorreu prontamente, sendo concretizada no dia 7 de maio de 2018, quase três 

meses depois do Decreto da Intervenção (BRASIL, 2019a). 

 

FIGURA 7: Segunda linha do tempo da Intervenção Federal  

Fonte: Relatório de Gestão 2018 (BRASIL, 2019a) 
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FIGURA 6: Estrutura final do GIFRJ 

Fonte: Plano Estratégico da Intervenção Federal na Área de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro 2ª Edição 

(BRASIL, 2018i) 

4
6
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Além dessas estruturas, o GIFRJ dispôs, ainda, de uma equipe de 

acompanhamento da execução orçamentária estadual, em particular, os destinados 

às secretarias intervencionadas e aos OSP, de forma a assessorar o Interventor 

oportunamente. Contudo, este assessoramento ocorria por meio da Secretaria de 

Administração, como estabelecido nos termos do Decreto Nº 9.288/2018 (BRASIL, 

2018a).  

Toda a letargia para a concretização de uma estrutura definitiva do Gabinete 

de Intervenção se deu pela demora política e legal. Pereira (2019) e Sassone (2019) 

pontuaram que o então Presidente Michel Temer criou os cargos para o GIFRJ 

somente em 11 de abril de 2018, quando assinou a Medida Provisória nº 826 (figura 

7), totalizando 38 cargos de Direção e Assessoramento Superior (DAS), e 28 

Funções Comissionadas Estratégicas (FCE), após acordar com outros órgãos da 

União a cessão dos cargos comissionados para a Intervenção Federal. 

Entretanto, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei de Orçamento 

Anual (LOA), segundo Sassone (2019), necessitavam ser alteradas para 

comportarem as FCE e DAS. Assim, verifica-se que a Lei 13.672 (BRASIL, 2018d), a 

qual adequou a LDO e a LOA, foi sancionada, somente, em 5 de junho de 2018. 

Ressalta-se que na figura 7 há um erro de escrituração, onde se lê “Lei 3672 de 6 de 

junho”, deve-se ler “Lei 13.672 de 5 de junho”. 

Complementando a estrutura do GIFRJ, o Presidente da República emitiu o 

Decreto nº 9.410, de 13 de junho de 2018 (figura 7), que aprovou a Estrutura 

Regimental do GIFRJ, além de criar a Assessoria Especial de Controle Interno 

(BRASIL, 2018b).  

Cinco meses depois, em 11 de outubro de 2018, publicou-se no Boletim 

Interno nº 020 o Comitê Estratégico de Gestão de Riscos e de Avaliação e 

Acompanhamento do Plano Estratégico da Intervenção Federal, instituído a fim de 

realizar “o controle das ações planejadas e adotar, tempestivamente, medidas 

preventivas e corretivas, com vistas a assegurar a efetividade dos planos deste 

Gabinete” (BRASIL, 2019a). 

Segundo o Relatório de Gestão 2018:  

“A Alta Administração (AA) do Gabinete de Intervenção Federal assegurou a 
existência das condições mínimas para o exercício da boa governança, 
liderando pessoas para condução dos processos de trabalho. Os 3 (três) 
principais cargos da AA foram desempenhados pelo Gen Ex Braga Netto, 
Interventor Federal; pelo Gen Div Laelio, Secretário de Administração; e 
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pelo Gen Div Paulo Roberto, Secretário de Intervenção Federal.” (BRASIL, 
2019a). 

Destaca-se que a Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro não se 

tratou de uma intervenção militar, contudo, pelo fato de o Interventor ser um General 

de Exército da ativa e do apoio incondicional do EB, como pontuou Sassone (2019), 

o Gabinete teve uma participação efetiva de militares, o que não é comum nos 

órgãos de administração do poder executivo de todas as esferas, como fica 

demonstrado na figura 8 e gráfico 1 (BRASIL, 2019a). 

No entanto, Pereira (2019) afirmou que o GIFRJ não teve a participação de 

pessoal das secretarias intervencionadas, nem dos OSP, pois o momento era de 

reforçar estas estruturas e não de sacar pessoal, de tal forma, que o Interventor 

determinou o retorno de diversos policiais e bombeiros cedidos aos diversos órgãos 

da administração pública estadual. 

Ainda, o Relatório de Gestão (BRASIL, 2019a) também informa que “o 

Gabinete de Intervenção Federal procurou selecionar os melhores perfis de civis e 

militares em todo território nacional para compor as diferentes Unidades de sua 

estrutura organizacional”, colocando, assim, as pessoas qualificadas às funções 

previstas.  

Por fim, segundo o Relatório Final da FINATEC (2019), o GIFRJ contou com 

elevada especialização vertical e horizontal, ao mesmo passo que a 

descentralização se verificou nestes dois sentidos, sendo possível pela capacidade 

do pessoal e pela primazia por decisões rápidas. Tudo isso, em uma estrutura com 

um elevado número de coordenações (nível operacional), que matinha um 

comportamento formalizado, fruto do treinamento e doutrinação do Exército. Assim, 

depreende-se que, apesar de a Intervenção não ter caráter militar, o fato de o 

Interventor ser um General de Exército, propiciou uma sinergia do pessoal que 

trabalhou no GIFRJ, que na sua maioria foram militares das Forças Armadas, os 

quais trabalharam com foco na missão sem qualquer vinculação político-partidária, 

como bem reforçou Pereira (2019).  

Dessa forma, a figura 9 colabora com o entendimento do Gabinete de 

Intervenção, sintetizando de maneira visual algumas das características marcantes 

da estrutura final do GIFRJ.  
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Gráfico 1: Distribuição da força de trabalho 

Fonte: Relatório de Gestão 2018 (BRASIL, 2019a) 
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FIGURA 8: Origem do Pessoal Militar por Comando Militar de Área 

Fonte: Relatório de Gestão 2018 (BRASIL, 2019a) 
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FIGURA 9: Síntese do GIFRJ 

Fonte: Relatório Final da FINATEC (2019) 

 

4.4 INTERVENÇÃO FEDERAL DO ESTADO DE RORAIMA (IFER) 

 

A Procuradoria-Geral da República, com base no inciso III do artigo 34 da 

Constituição Federal de 1988, “pôr termo a grave comprometimento da ordem 

pública”, expediu o Ofício nº 1054/2018, de 7 de novembro de 2018, ao então 

Presidente da República, Michel Temer, representando pela Intervenção Federal do 

Estado de Roraima (BRASIL, 2018p). 

Naquela ocasião, a Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira 

Dodge, argumentou que o Estado de Roraima apresentava crise em diversos 

setores, o que era reconhecida pela própria governadora (BRASIL, 2018p), como, 

por exemplo, o colapso dos serviços de saúde e segurança em face dos refugiados 

venezuelanos. 

De acordo com a Procuradora-Geral, Raquel Dodge (BRASIL, 2018p), a crise 

dos sistemas prisional e socioeducativo era a mais grave, repercutindo em fugas, 
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torturas, chacinas, ofensas à integridade física e psíquica dos detentos, falta de 

separação entre detentos de regimes aberto, semiaberto e fechado, além da 

impossibilidade audiências judiciais com os presos. Assim, ficava comprovado o 

quadro de “grave comprometimento da ordem pública”. 

Contudo o cenário de Roraima piorou com a paralisação de 72 horas dos 

agentes penitenciários civis, devido a atraso dos salários, além dos protestos de 

parte do efetivo da Polícia Militar, que bloqueou as entradas e saídas de batalhões 

como forma de protesto (BRASIL, 2018o). 

Dessa forma, no dia 7 de dezembro de 2018, o presidente Michel Temer 

acabou por decidir pela Intervenção Federal no Estado de Roraima, já que a própria 

governadora de Roraima, Suely Campos, também acreditava que a Intervenção 

Federal seria a melhor solução (BRASIL, 2018m). 

No dia 8 de dezembro de 2018, o Presidente Michel Temer assinou o Decreto 

nº 9.602 (BRASIL, 2018c), decretando a “Intervenção Federal no Estado de Roraima 

com o objetivo de pôr termo a grave comprometimento da ordem pública”, cuja 

redação era: 

“Art. 1º É decretada intervenção federal no Estado de Roraima até 31 de 
dezembro de 2018, para, nos termos do art. 34, caput, inciso III, da 
Constituição, pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. 
Parágrafo único. A intervenção de que trata o caput abrange todo o 
Poder Executivo do Estado de Roraima. 
Art. 2º É nomeado para o cargo de Interventor Antônio Oliverio Garcia de 
Almeida, mais conhecido como Antônio Denarium. 
Art. 3º As atribuições do Interventor são aquelas previstas para o 
Governador do Estado de Roraima.  
§ 1º O Interventor fica subordinado ao Presidente da República e não está 
sujeito às normas estaduais que conflitarem com as medidas necessárias à 
execução da intervenção.  
§ 2º O Interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos, civis e militares, da 
administração pública federal, os meios necessários para consecução do 
objetivo da intervenção, ressalvada a competência do Presidente da 
República para o emprego das Forças Armadas prevista no art. 15 da Lei 
Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999.  
§ 3º Não se aplica ao Interventor sanção por não pagamento ou não 
repasse de recursos pelo Poder Executivo do Estado de Roraima oriunda 
de decisão ou fato anterior à intervenção.  
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.” (BRASIL, 
2018c) (grifo nosso). 

Entretanto, o decreto passou a vigorar somente no dia 10 de dezembro de 

2018, quando da publicação no Diário Oficial da União, sendo aprovado pela 

Câmara dos Deputados no dia 11 de dezembro de 2018 (BRASIL, 2018l) e pelo 

Senado Federal no dia seguinte (BRASIL, 2018q). 



53 

Verifica-se, assim, que a Intervenção Federal em Roraima foi total, com o 

afastamento da governadora e a assunção do estado pelo Interventor, diferenciando 

daquela que ocorria no Rio de Janeiro, a qual era parcial (BRASIL, 2018o). 

De acordo com Sousa et al. (2019), tratou-se da primeira intervenção federal, 

de nível geral desde o fim dos governos militares, sendo mais ampla que a do 

Estado do Rio de Janeiro, pois a fluminense se restringia apenas na área da 

segurança pública, enquanto a roraimense englobou todo o Poder Executivo 

Estadual. 

Desta maneira, o Interventor em Roraima teve acesso a toda a estrutura 

governamental do estado, podendo administrá-lo por completo, além de poder 

requisitar o auxílio de órgãos federais necessários a consecução da Intervenção 

Federal. 

Ainda, a fim propiciar a efetividade da Intervenção Federal em Roraima, o 

Presidente Temer editou a Medida Provisória (MP) nº 864, de 17 de dezembro de 

2018, em que o governo federal ficava obrigado a transferir ao Estado de Roraima, 

ainda no exercício de 2018, na forma de parcela única, o valor de 

R$ 225.710.000,00 (BRASIL, 2018e), o que ocorreu com a Medida Provisória nº 865, 

de 20 de dezembro de 2018, em que o montante devido foi assegurado 

(Transferência de Recursos ao Estado de Roraima para Ações Decorrentes da 

Intervenção Federal – Crédito Extraordinário) (BRASIL, 2018g). 

De acordo com a Secretária-Geral da Presidência (BRASIL, 2019b), todo o 

valor da MP nº864 foi “recebido por Transferências Financeiras Recebidas do 

Tesouro Nacional (Cota) e transferidos para o estado de Roraima por Transferência 

Intergovernamental” (grifo nosso), como pode ser verificado na demonstração 

contábil e notas explicativas de 2018. Com isso, se evidenciou a não necessidade 

de se criar uma UG para a Intervenção em Roraima.  

Por fim, ao se pesquisar no site do Governo Federal 3 e o site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Roraima 4, observa-se que durante a vigência da Intervenção 

Federal em Roraima, não foram criados cargos comissionados, nem novas 

estruturas organizacionais no mais alto nível estadual, diferenciando-a da IFERJ, em 

que foi composto o GIFRJ.  

______________ 
3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/_Lei-principal.htm 
4 http://www.tjrr.jus.br/legislacao/ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/_Lei-principal.htm
http://www.tjrr.jus.br/legislacao/
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FIGURA 10 – Primeira reunião da Intervenção Federal em Roraima 

Fonte: Empresa Brasileira de Comunicação (BRASIL, 2018n)  
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 DISCUSSÃO 

 

Ao se instaurar o governo republicano no Brasil, optou-se pela forma de 

estado federativa, em que os entes da União gozam de certa autonomia em relação 

ao poder central. Contudo, na primeira constituição republicana (1891), o instituto da 

intervenção federal nos estados federativos foi abarcado no artigo 6º, demonstrando 

que o Brasil estaria atento aos atos e fatos que ocorressem em seus entes, de forma 

a interferir quando fosse necessário. 

Assim, o governo federal estaria vigilante com relação às condutas das 

administrações estaduais, bem como, em relação aos fatos externos que pudessem 

interferir no Estado brasileiro, mantendo, por meio do instrumento, a unidade 

nacional. 

Verifica-se que depois de emendada em 1926, a Constituição de 1891 

ampliou as possibilidades de intervenção, abrindo caminho para que no início do 

primeiro governo de Getúlio Vargas fosse instituída a intervenção nos estados 

membros além da viabilidade legal vigente. 

O Brasil voltou a experimentar a intervenção federal na vigência da 

Constituição de 1934, quando o Distrito Federal se recusava a observar as leis 

federais, porém, esta intervenção estava de acordo com o texto constitucional, em 

que se previa a interferência em caso de desobediência legal. 

Em 1957, quando vigorava a Constituição de 1946, mais uma vez o instituto 

foi declarado. Tratava-se de uma intervenção parcial, em que o Interventor tinha 

como missão precípua assistir o governador de alagoas ao invés de substituí-lo. 

Observa-se que as constituintes que se seguiram continuaram a perceber a 

necessidade do referido instrumento, resultando nos artigos 34 e 35 da atual 

constituição (CF/88). Marques (2014) pontua de forma muito elucidativa que a 

intervenção é o remédio constitucional quando de uma ameaça ao pacto federativo. 

Desta forma, aquilo que aparenta ser uma afronta autonomia dos estados, ao 

contrário, estabelece um marco entre a liberdade estadual e o respeito à soberania 

da União. 

Assim, quando um estado se torna incompetente de promover as políticas 

públicas devidas, o governo federal deve intervir para impedir o fomento do caos 

local, de modo que não venha a se espalhar pelo país, desestabilizando-o. 
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Entretanto, após a promulgação da Constituição Cidadã (CF/88), o tema 

quase não foi abordado, aparentando uma relativa falta de interesse pelo assunto. 

Marques (2014) afirmou que o STF chegou a discutir com se daria uma intervenção 

federal, de tal forma, que o Supremo elucidou que o instituto poderia ocorrer por atos 

formais, normativos ou não, quando a comissão ou omissão de um ente gere uma 

situação que atente contra os princípios constitucionais sensíveis. Assim, a Suprema 

Corte clarificava o entendimento que viria a respaldar o Decreto nº 9.288, 

determinando a Intervenção no Estado do Rio de Janeiro para “pôr termo a grave 

comprometimento da ordem pública”.  

Percebe-se, apesar de todos os questionamentos que possam ser feitos com 

relação à pertinência ou não da Intervenção Federal no Rio de Janeiro, que não se 

tratou de uma criação do governo de Michel Temer, mas sim da aplicação de um 

instituto constitucional que sempre esteve presente no Brasil república. 

A solução encontrada pelo governo federal para o problema do Rio de Janeiro 

foi original, pois a aplicação do instituto interventivo não atingiu todo o executivo 

estadual, assim como ocorreu em 1957 em Alagoas, porém, desta vez, não se 

tratava de uma assistência do Interventor ao governador, mas sim da criação de dois 

polos de poder no executivo, tanto o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz 

Fernando Pezão, quanto o Interventor, Gen Ex Walter Souza Braga Netto, 

governavam o Rio de Janeiro, sendo que cada um tinha sua esfera de 

responsabilidade. 

Coube ao Interventor assumir as secretarias vinculadas à segurança pública, 

SEAP, SEDEC e SESEG, além dos órgãos de segurança pública, PMERJ, PCERJ e 

CBMERJ, ao passo que as demais secretarias e a Casa Civil permaneceram com o 

Governador Pezão. Denota-se, assim, que Intervenção Federal do Estado do Rio de 

Janeiro, inicialmente, ficou limitada à pessoa do Interventor e às secretarias de sua 

responsabilidade, havendo uma grande lacuna quanto à coordenação e 

administração. 

A intervenção parcial do Estado do Rio de Janeiro pode ser entendida como 

uma solução inusitada, pois não abarcou todo o poder executivo, mas de acordo 

com as palavras do Gen Bda R1 Sérgio, que vivenciou toda a IFERJ, a intervenção 

parcial com o apoio irrestrito do Governador, acabou por ser a resposta mais 

adequada ao problema de segurança pública. 
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Assim, apesar do óbice de se criar uma solução criativa para preencher as 

lacunas necessárias às tarefas de coordenação da Intervenção, uma vez 

estabelecido o GIFRJ, o Interventor pôde focar todo seu esforço para pôr termo a 

crise de segurança do estado. 

Ressalta-se que um estado membro se estrutura com diversas secretarias, as 

quais atuam nas diversas áreas necessárias ao pleno funcionamento das políticas 

públicas e suas repercussões em prol da população estadual. Toda esta 

engrenagem é interdependente, sendo necessária a sinergia das mesmas para um 

melhor resultado da administração pública. Neste contexto, a Casa Civil é de suma 

importância, uma vez que assessora o chefe do executivo, bem como realiza as 

relações com a sociedade, as agremiações políticas e os demais poderes no âmbito 

federal, estadual e municipal, além de coordenar as ações que transpassam mais de 

uma secretaria. 

Logo, percebe-se que o Interventor se deparou com alguns problemas ao 

assumir a missão, tais como coordenar as atividades das secretarias e órgãos de 

segurança intervencionados? Quem realizaria o controle administrativo e logístico? 

Quem realizaria as relações da IFERJ com a sociedade civil e demais poderes no 

âmbito federal, estadual e municipal? 

Como resposta às indagações acima, surge a ideia de se criar um gabinete 

junto ao Interventor, o que seria chamado de Gabinete de Intervenção Federal do 

Estado do Rio de Janeiro, cuja missão precípua era planejar, coordenar e executar 

ações, com o fim de recuperar a capacidade operativa das secretarias e órgãos 

intervencionados, pondo a termo o grave quadro de comprometimento da ordem 

pública no Rio de Janeiro. 

Como missões derivadas, o GIFRJ assumiu as tarefas correlacionadas a 

administração financeira e de pessoal e a logística da Intervenção, tendo, também, a 

incumbência de operacionalizar a transição, de forma a transmitir os pontos fortes e 

as oportunidades de melhoria observadas durante os dez meses de Intervenção, a 

fim de propiciar um ganho real com relação à segurança pública estadual. 

Dessa forma, verifica-se que o particionamento do executivo estadual criou 

uma situação singular, em que a Intervenção carecia de estruturas administrativas 

para o pleno funcionamento. 

Ao se analisar a Intervenção Federal no Estado de Roraima, que ocorreu 

meses depois da Intervenção fluminense, mais precisamente de 7 a 31 de dezembro 
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de 2018, constata-se que o Interventor de Roraima não necessitou criar nenhuma 

estrutura, uma vez que no caso roraimense, a intervenção foi total, resultando no 

afastamento da então governadora e na assunção de todas as estruturas 

governamentais pelo Interventor, com pode ser verificado no trecho do artigo 1º do 

decreto de intervenção (BRASIL, 2018c): “A intervenção de que trata o caput 

abrange todo o Poder Executivo do Estado de Roraima”. 

Como todo o poder executivo de Roraima estava sob controle do Interventor, 

não havia óbice legal para transferência de capital financeiro diretamente ao estado, 

o que ocorreu após a MP nº 865, de 20 de dezembro de 2018, sendo o montante 

recebido pelo próprio tesouro estadual. 

Percebe-se, então, que o caso fluminense foi um tanto mais complexo 

administrativamente. O fato de as estruturas estaduais responsáveis por diversas 

áreas da administração pública não terem sido abarcadas pela Intervenção, obrigou 

a criação do GIFRJ, além de exigir que este gabinete possuísse uma UG para poder 

receber as transferências pecuniárias do Governo Federal, sem incidir em falha 

legal. Neste mesmo sentido, o Gen Bda R1 Sérgio e o Cel Sassone foram 

contundentes ao afirmar que caso a intervenção tivesse sido total, não seria 

necessário estruturar o GIFRJ, apenas adequar as estruturas estaduais existentes, 

de acordo com o estudo do caso concreto.  

Ao se fazer o retrospecto da IFERJ, apreciando-se os fatos com os 

conhecimentos de hoje, aparenta ser um tanto óbvio as soluções apresentadas pelo 

Interventor e sua equipe, contudo, o desenrolar dos acontecimentos foi um grande 

aprendizado, bem como tem muito a ensinar àqueles que se debruçarem e se 

propuserem a estudar a Intervenção Federal. 

A criação do Gabinete de Intervenção foi uma ideia plausível e adequada ao 

fato concreto, porém, a falta de sua previsão, quando do decreto de intervenção do 

Estado do Rio de Janeiro, demonstra que o mesmo não era trivial de ser pensado. 

Já no início da Intervenção era necessário um efetivo além das secretarias e 

órgãos intervencionados, porém, não havia previsão de cargos específicos para tal. 

A pronta resposta de pessoal ocorreu, segundo todos os entrevistados, com a 

adjudicação de uma parcela do pessoal militar que estava trabalhando no Comando 

Conjunto da GLO, que já ocorria no Rio de Janeiro, além de militares do CML e das 

OM subordinadas. Nascia, assim, a gênesis do GIFRJ. 
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Inicialmente, como o Interventor era um General de Exército e seu efetivo era 

de militares, a proposição preliminar foi de estabelecer um gabinete aos moldes de 

um estado-maior, com a divisão em seções: pessoal, inteligência, operações, 

logística, planejamento, comando e controle, comunicação social, operações de 

informação, assuntos civis e administração financeira. Entretanto, de acordo com a 

percepção do Gen Ex Braga Netto, esta composição não seria adequada à situação 

que se apresentava, sendo assim, refutada. 

De forma a aumentar a sinergia dos trabalhos, a primeira estrutura 

organizacional do GIFRJ foi baseada em áreas funcionais: pessoal, inteligência, 

operações, logística, planejamento, comunicação social, relações institucionais e 

administração e finanças.  

Depreende-se que o comando e controle, operações de informação e 

assuntos civis deixaram de existir, surgindo as áreas funcionais: relações 

institucionais e administração e finanças. Entretanto, notou-se, ainda, uma influência 

do pensamento militar, o que é ratificado pelo Cel Sassone.  

Essas áreas trabalhavam em conjunto, corroborando com o Interventor em 

suas tarefas. Contudo, a relação entre as mesmas era matricial, ou seja, um arranjo 

em que os trabalhos eram interdependentes. 

No entanto, as áreas funcionais não se mostraram a solução mais adequada, 

evoluindo para assessorias: pessoal, inteligência, operações, logística, 

planejamento, comunicação social, relações institucionais e administração 

financeira, além do surgimento da assessoria jurídica e do porta-voz da Intervenção.  

Salienta-se que até esse momento, o efetivo militar realizava quase todos os 

trabalhos no GIFRJ, pois não havia a previsão de cargos comissionados. Em outras 

palavras, os militares cumpriam a missão que lhes foi imposta sem qualquer 

contrapartida governamental pela assunção das diversas funções. 

Em 11 de abril de 2018, entra em vigor a MP 826, que cria o cargo do 

Interventor Federal no Estado do Rio de Janeiro, além dos cargos em comissão do 

grupo DAS e FCE para comporem o GIFRJ e as gratificações de representação 

devidas. Isto após já ter sido criada a UG da Intervenção e de ser estabelecido o 

crédito extraordinário de R$1,2 bilhão. 

Dessa maneira, foi possível estruturar o Gabinete com o formato que 

perdurou durante toda a Intervenção: Secretaria de Intervenção Federal, Secretaria 

de Administração. 
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A SIF incorporou as assessorias de pessoal, inteligência, operações, logística, 

planejamento e relações institucionais, ao passo que a SA abarcou a assessoria 

administração financeira. As assessorias de Comunicação social e Jurídica 

continuaram existindo, somando-se a estas a Assessoria Especial de Controle 

Interno, porém, ligadas diretamente ao Interventor, juntamente com o Gabinete 

pessoal do Gen Ex Braga Netto. 

Depreende-se desta evolução, a necessidade de transformar as assessorias 

em diretorias, a fim de adequar as questões referentes aos cargos comissionados e 

o pagamento de pessoal, além de centralizar o trabalho destas diretorias em duas 

secretarias, como foi evidenciado na figura 6.  

Dentro da Secretaria de Administração são estabelecidas duas diretorias, a 

Diretoria de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade, com a 

responsabilidade de realizar toda a gestão orçamentária, financeira e contábil da 

Intervenção, enquanto que a Diretoria de Acompanhamento da Execução 

Orçamentária Estadual foi incumbida de realizar as tratativas com o poder executivo 

estadual não intervencionado no tocante a execução orçamentária estadual que 

impactava nas secretarias e órgãos intervencionados. 

Na Secretaria de Intervenção Federal são organizadas cinco diretorias: 

Diretoria de Gestão e Avaliação do Pessoal, Diretoria de Inteligência, Diretoria de 

Gestão e Avaliação de Logística, Diretoria de Planejamento e Operações e Diretoria 

de Relações Institucionais.  

Com essa estrutura, a SIF conseguiu auxiliar as secretarias e os órgãos de 

segurança pública intervencionados, uma vez que cada diretoria verificava, em sua 

esfera de competência, os pontos fortes e oportunidades de melhoria com relação à 

doutrina, organização, adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura. 

Assim, apesar de visualmente ficar evidente a disparidade organizacional 

entre a SA e a SIF, a arquitetura oportunizou a separação da gestão da Intervenção 

(SA) do braço operativo (SIF).  

Ainda, a despeito de a SA possuir apenas duas diretorias, uma das diretorias 

(Diretoria de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade) congregou dez 

coordenações, demonstrando a grande segmentação de tarefas correlatas, ao 

tempo que o Secretário verticalizava mais o processo, pois se ligava apenas com 

dois Diretores. Contudo, o Relatório Final da FINATEC, apresentou que essa 



61 

estratificação de tarefas relacionadas não infere uma perda de sinergia, carecendo 

estudos. 

A SIF, por sua vez, agregou cinco diretorias com no máximo quatro 

coordenações, de forma que as atividades se mantivessem mais centralizadas com 

os Diretores, porém com uma maior matricialidade do processo, visto que o 

Secretário coordenava cinco diretores. Destarte, o Relatório Final da FINATEC 

(2019) também assinalou que poderia haver uma concorrência entre os diretores e 

deles com o Secretário, o que foi mitigado pela própria característica militar da 

disciplina e hierarquia, que evitou o choque de poder. 

Por fim, o Relatório Final da FINATEC abordou de forma acertada a evolução 

ocorrida pelo GIFRJ: 

“A estrutura do GIFRJ como demonstrado ao longo da discussão desse 
estudo passou por algumas modificações, mas por se colocar em um 
ambiente com certa estabilidade, manteve determinados padrões ao longo 
da sua existência. A maior parte das modificações empreendidas se deu em 
certo grau, pela disfunção burocrática percebida em determinadas áreas da 
administração pública brasileira”. (FINATEC, 2019). 
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 CONCLUSÃO 

O Rio de Janeiro, a princípio de 2019, experimentou uma situação inusitada, 

em que o comprometimento da segurança pública induziu o Governador a solicitar a 

intervenção federal no estado. Sendo assim, o instituto interventivo foi aplicado, sem 

abarcar todo o poder executivo estadual, criando uma condição atípica. 

O Gen Ex Braga Netto ao ser nomeado Interventor Federal, com o objetivo de 

suprir o lapso administrativo da intervenção parcial, precisou dar uma resposta 

rápida e inédita para o caso concreto, de forma a operacionalizar as ações 

necessárias para por termo a crise de segurança. Diante disso, o Gabinete de 

Intervenção Federal do Rio de Janeiro foi concebido com a finalidade de planejar, 

coordenar e a executar as ações que visavam recuperar a capacidade operativa das 

secretarias e órgãos intervencionados. 

Contudo, é importante ressaltar, que ao se estudar a gênesis do Gabinete, 

verifica-se que a lacuna criada pelo fato de se optar por uma intervenção parcial não 

tinha ponderado, quando da assinatura do decreto de intervenção (Decreto nº 9288), 

a necessidade de se criar um estrutura como a do Gabinete, resultando na falta de 

cargos para o arranjo organizacional do GIFRJ. 

É perceptível que o fato de o Interventor ser um oficial-general do Exército, foi 

fundamental para o sucesso, pois o Gen Ex Braga Netto era também Comandante 

Militar do Leste e, com isso, pode requisitar, inicialmente, os militares do C Cj da 

GLO que ocorria no Rio de Janeiro, do próprio CML e de OM subordinadas, e, em 

um segundo momento, adjudicar militares de outras guarnições, reunindo, assim, o 

pessoal essencial para mobiliar o GIFRJ, além de outros cargos. 

Por outro lado, ao se analisar a Intervenção Federal no Estado de Roraima, 

verifica-se que o Interventor foi o Governador eleito e que o mesmo assumiu todo o 

poder executivo estadual, precisando apenas adequar a própria estrutura 

organizacional do estado à Intervenção.  

O Interventor Federal do Rio de Janeiro, após ter requerido o pessoal militar 

que iria começar os trabalhos, necessitava construir a estrutura do Gabinete de 

Intervenção. Sendo assim, a organização em Estado-Maior foi a primeira solução, 

pois é aquela que o militar está acostumado a trabalhar. Contudo, a percepção do 

Gen Ex Braga Netto o levou a declinar desta concepção.  

Posteriormente, a escolha das áreas funcionais, se mostrou um acerto, uma 

vez que passou a balizar os arranjos futuros. A própria arrumação por área funcional 
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evoluiu para assessorias, momento em que surgiu a Assessoria Jurídica e o porta-

voz da Intervenção. Por fim, a conformação do Gabinete de Intervenção em duas 

Secretarias; Secretaria de Administração e Secretaria de Intervenção Federal, 

manteve o conceito das áreas funcionais, porém, representadas pelas diretorias, as 

quais abarcavam as coordenações. 

Verifica-se, ainda, no presente estudo, que a necessidade de criação de uma 

Unidade Gestora para a Intervenção, gerou uma demanda de gestão, requerendo, 

assim, a instituição de uma estrutura organizacional específica para tal, o que 

resultou na SA. 

Conclui-se, com o presente trabalho, que a legislação brasileira teve um 

impacto na arquitetura do Gabinete, uma vez que a organização por secretarias, 

direção e assessorias visava atender a distribuição dos cargos comissionados. 

Ainda, instituição da UG compeliu a formulação da Secretária de Administração com 

a finalidade de realizar a gestão de pessoal, financeira e orçamentária, ratificando a 

percepção de que a normatização nacional impõe demandas na conformação de 

qualquer estrutura a ser instaurada. Por outro lado, a missão do decreto interventivo 

impôs, de certa forma, na criação da Secretaria de Intervenção Federal, a qual 

realizou os planejamentos e coordenações das ações necessárias para encerrar o 

grave quadro de insegurança. 

Conclui-se, ainda, que a arquitetura necessitou evoluções, uma vez que a 

Intervenção não seguiu um processo lógico, em que se analisa o problema, 

formulam-se soluções e as implementam, ao contrário, o decreto interventivo foi 

aplicado como sendo a solução para caos da segurança pública sem o devido 

estudo prévio e a elaboração das linhas de esforços. Assim, o Interventor organizou 

a estrutura do GIFRJ para dar uma pronta resposta já durante o processo, 

lapidando-a, até chegar ao organograma final. Desta forma, a expressão “construir 

um avião em voo” (FINATEC, 2019) foi muito acertada, pois resumiu a realidade 

vivenciada na formulação do Gabinete de Intervenção.  

Contudo, apesar de todos os óbices, as evidências corroboram para o 

entendimento de que a estrutura instituída na Intervenção Federal do Estado do Rio 

de Janeiro, em particular, no GIFRJ, foi adequada e necessária para atender às 

necessidades da Intervenção, sejam elas de ordem operativa ou normativa.  

A participação dos militares no início das atividades, antes mesmo da criação 

dos cargos comissionados foi crucial para própria existência do GIFRJ, além de seu 
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sucesso. Sendo que, a inclusão posterior de pessoal, advindo de outros órgãos 

federais, corroborou para o êxito da missão. 

Finalmente, o estudo procurou atender ao problema elencado, entretanto, 

observou-se algumas lacunas que necessitam maiores aprofundamentos, a fim de 

se apontar uma percepção correta da Intervenção Federal: 

- estudar a disparidade de estrutura entre as secretarias;  

- estudar como, de fato, ocorreu a coordenação do GIFRJ com as 

secretarias e órgãos de segurança pública intervencionados no que tange o 

DOAMEPI; e 

- estudar a necessidade de o Interventor do Estado do Rio de Janeiro, 

de acordo com o decreto interventivo, ser um General de Exército. 
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