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RESUMO  

  

UMA ANÁLISE DAS REGRAS DE ENGAJAMENTO UTILIZADAS NAS 

OPERAÇÕES DO COMPLEXO DO ALEMÃO NO ANO DE 2010 E NA 

INTERVENÇÃO FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO ANO DE 2018. 

  

AUTOR: Cadete João Paulo Xavier Teixeira  

ORIENTADOR: Capitão Andrey Christian Reis dos Santos 

 

O alto índice de criminalidade presente no estado do Rio de Janeiro ultrapassa, muitas 

vezes, a capacidade operativa dos órgãos de segurança pública, sendo necessário a utilização 

das Forças Armadas para mitigar o poder das facções criminosas. Os confrontos derivados das 

operações apresentaram a importância da orientação e do respaldo jurídico proporcionado pelas 

regras de engajamento para os militares no ambiente complexo do conflito da quarta geração. 

Este trabalho destina-se a observar as regras de engajamento utilizadas nas operações de 

garantia da lei e da ordem ocorridas no estado do Rio de Janeiro no ano de 2010 e 2018. Foi 

realizado uma pesquisa documental observando as regras, os principais aspectos que podem 

influenciar a conduta dos militares e a evolução no treinamento para a execução das normas. O 

estudo compreendeu que o sucesso das operações necessita da correta compreensão, 

treinamento e execução das regras de engajamento. 

 

Palavra-chave: Regra de Engajamento. Complexo do Alemão. Intervenção Federal. Garantia 

da Lei e da Ordem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

AN ANALYSIS OF THE RULES OF ENGAGEMENT USED IN THE OPERATIONS OF 

THE GERMAN COMPLEX IN THE YEAR OF 2010 AND IN THE FEDERAL 

INTERVENTION IN THE STATE OF RIO DE JANEIRO IN THE YEAR OF 2018. 

AUTHOR: Cadet João Paulo Xavier Teixeira 

ADVISOR: Capitain Andrey Christian Reis dos Santos 

The high crime rate present in the state of Rio de Janeiro often exceeds the operative 

capacity of public security bodies, making it necessary to use the Armed Forces to mitigate the 

power of criminal factions. The confrontations derived from the operations showed the 

importance of the guidance and legal support provided by the rules of engagement for the 

military in the complex environment of the conflict of the fourth generation. This work aims to 

observe the rules of engagement used in law and order guarantee operations in the state of Rio 

de Janeiro in 2010 and 2018. A documentary research was carried out observing the rules, the 

main aspects that can influence the conduct of the military and the evolution in training for the 

implementation of the rules. The study understood that the success of operations requires the 

correct understanding, training and execution of the rules of engagement. 

 

Keywords: Rule of Engagement. Complexo do Alemão. Federal intervention. Guarantee of 

Law and Order. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O crescimento das Organizações Criminosas (ORCRIM) tem se tornado um dos maiores 

problemas da segurança pública brasileira nas últimas décadas. O aumento da criminalidade 

assola principalmente os grandes centros urbanos. Dentro desses, o maior foco de concentração 

de criminosos é nas comunidades carentes. Esses locais são usufruídos pelas ORCRIM para 

recrutamento, desenvolvimentos e organização de seus integrantes. O Rio de Janeiro é o estado 

com os índices mais preocupantes se comparado com os demais estados brasileiros.  

Observa-se taxas alarmantes nos gráficos atuais da evolução de apreensões de drogas, 

latrocínio e homicídio doloso no estado, fornecido pelo Instituto de Segurança Pública do Rio 

de Janeiro (ISP/RJ), em seu site na internet: 

     
Tabela 1- Índice de apreensões de drogas nos últimos anos no Rio de Janeiro. 

Fonte: Instituto de Segurança Púbica do Rio de Janeiro (ISP/RJ) 

 

 
Tabela 2- Índice de latrocínio nos últimos anos no Rio de Janeiro. 

Fonte: Instituto de Segurança Púbica do Rio de Janeiro (ISP/RJ) 
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Tabela 3- Índice de homicídio doloso nos últimos anos no Rio de Janeiro. 

Fonte: Instituto de Segurança Púbica (ISP) do Rio de Janeiro. 

A crise econômica que afetou o Rio de Janeiro nos últimos anos dificultou o trabalho 

dos Órgãos de Segurança Pública (OSP), tornando ineficaz as diversas operações realizadas 

para combater a criminalidade. Sendo evidenciado na carência de recursos e o aumento de fatos 

criminosos.  

O governo do estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a sua ausência de meios e a 

deficiência dos OSP, recorreu ao governo federal solicitando o apoio das Forças Armadas para 

confrontar a criminalidade. Valendo-se dos artigos 142 e 144 da constituição federal brasileira 

vigente. 

O artigo 142 da Constituição Federal de 1988 prevê que:  

“As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, 

são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na 

hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e 

destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa 

de qualquer destes, da lei e da ordem.[...] ” Brasil (2019) 

O artigo 144 da Constituição Federal de 1988 prevê que: 

“A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida 

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

através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - 

polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e corpos de 

bombeiros militares.VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. [...]” Brasil 

(2019) 

As operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no estado do Rio de Janeiro 

possuem uma grande complexidade tendo em vista o local onde são desencadeadas e a maneira 

de agir dos agentes perturbadores da ordem pública (APOP) que, covardemente, expõem a 

população de bem aos riscos de um confronto armado. 

 As regras de engajamento são de extrema importância para o combatente moderno pois 

são normas que orientam e proporcionam o amparo legal às ações dos militares das Forças 

Armadas e Auxiliares nas, cada vez mais, abrangentes modalidades do combate urbano. Essas 

regras determinam como os agentes do Estado devem utilizar a força nas operações.  
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 As normas utilizadas na operação de pacificação do Complexo do Alemão no município 

do Rio de Janeiro, no ano de 2010, divergem, em alguns aspectos, daquelas utilizadas na 

Intervenção Federal no estado do Rio de Janeiro no ano de 2018. Apesar do ambiente e maneira 

de agir dos APOP serem similares, as regras de engajamento são flexíveis e sofrem mudanças 

de acordo com o contexto da operação.  

A maneira de atuar das Forças Armadas sofre constantemente fortes críticas da mídia 

social principalmente nas ações que geraram algum dano colateral na população civil ou erros 

cometidos por militares quando não cumprem as regras de engajamento. Em contrapartida, as 

forças adversas apresentam a tentativa de moldar seu modus operandi (modo de operação) às 

regras utilizadas pelas tropas federais, criando uma dificuldade para o sucesso das operações. 

 Em observância à evolução na maneira de atuar dos APOP e à opinião social, as tropas 

federais realizaram mudanças das regras de engajamento utilizadas nas operações de GLO 

ocorridas na pacificação do Complexo do Alemão em 2010 para as que se desencadearam na 

Intervenção Federal no estado do Rio de Janeiro em 2018.  

 As mudanças ocorridas nas normas geraram opiniões positivas e negativas entre 

militares empregados nessas operações. Os que observaram positivamente a mudança 

defendem os aspectos do aumento da segurança para a população civil e diminuem o risco de 

efeitos colaterais na mesma, as opiniões negativas argumentam que a tropa pode se omitir diante 

de algumas ações que podem gerar consequências jurídicas indesejadas. 

 O assessoramento jurídico oportuno de militares especializados nas diversas áreas do 

direito, principalmente direito militar, e o constante adestramento das tropas tornaram-se 

ferramentas importantes face às alterações nas regras de engajamento. A utilização de 

simuladores e exercícios táticos para aplicar as novas maneiras de agir proporcionam um maior 

aprimoramento e consequentemente aumenta a autoconfiança dos homens, evitando assim, o 

risco de omissão por receio de uma consequência jurídica indesejada.   

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 Analisar as regras de engajamento utilizadas na Operação de Pacificação do Complexo 

do Alemão e na Intervenção Federal no estado do Rio de Janeiro  

 

1.1.2 Objetivos específicos   
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 Descrever as regras de engajamento utilizadas na Operação de Pacificação do Complexo 

do Alemão e na Intervenção Federal na cidade do Rio de Janeiro. 

 Discutir os fatores que podem interferir nas regras de engajamento entre operações e os 

meios de preparo da tropa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 AS REGRAS DE ENGAJAMENTO. 

 

 As Regras de engajamento nas operações de GLO são responsáveis por proporcionar a 

um respaldo jurídico das ações desencadeadas na missão. Segundo Monteiro (2017, p.11) as 

regras de engajamento são instrumentos de controle e orientação dos militares nas operações e 

têm como objetivo a manutenção da legalidade da operação. O manual de fundamentos que 

versa sobre operações, EB20-MF-10.103 (2014), conceitua regras de engajamento como: 

Caracteriza-se por uma série de instruções pré-definidas que orientam o emprego das 

unidades que se encontram na área de operações, consentindo ou limitando 

determinados tipos de comportamento, em particular o uso da força, a fim de permitir 

atingir os objetivos políticos e militares estabelecidos pelas autoridades responsáveis. 

Dizem respeito à preparação e à forma de condução tática dos combates e 

engajamentos, descrevendo ações individuais e coletivas, incluindo as ações 

defensivas e de pronta resposta.  (BRASIL, 2014). 

 

 As ações dos integrantes de pequenas frações devem seguir corretamente as normas de 

conduta, diretrizes do comando e as regras de engajamento, considerando minimizar a 

possibilidade de danos colaterais à população causada por atitudes incorretas. 

 "A imprevisibilidade dos dias atuais, com o crescimento de confrontos faz com que o 

treinamento de avaliação e julgamento em situações de risco tenha se tornado uma importante 

ferramenta na área de segurança" (MEGGITT apud VARJÃO, 2017).  

O conteúdo apresentado nas regras de engajamento geralmente possui um tópico de 

conceituação para não ocorrer divergência de interpretação das normas impostas para a tropa, 

como podemos observar nas regras de engajamento utilizadas nas operações do Complexo do 

Alemão no ano de 2010. 

CONCEITUAÇÃO 

Intenção hostil 

- É o propósito de praticar ato delituoso, evidenciado por atitudes e 

comportamentos suspeitos, indicando a possível ocorrência de hostilidade, com 

ameaça à integridade física de pessoas ou danos ao patrimônio. 

Ato hostil 
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- É a ação agressiva e deliberada com o intuito de provocar os efeitos lesivos ou 

danosos contra, respectivamente, pessoas ou patrimônio. 

Autodefesa 

- É o emprego ponderado, proporcional e legítimo da força por parte de militar 

ou da tropa contra oponente, que cometa ato hostil, com o propósito de garantir e 

salvaguardar o pessoal, o material e as instalações. 

Legítima defesa 

- É o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou 

iminente, a direito próprio ou de outrem, proporcionalmente à violência sofrida e 

apenas até cessar a agressão. 

Reação mínima 

- É a menor intensidade de violência, suficiente e necessária, para repelir ou 

prevenir o ato hostil, se possível, sem danos ou lesões. 

Oponente 

- É todo indivíduo, atuando integrado a uma força adversa ou isoladamente, que 

demonstre intenção ou promova ato hostil. 

Forças Adversas 

- São pessoas, grupos de pessoas ou organizações cuja atuação comprometa o 

pleno funcionamento do estado democrático de direito, a paz social e a ordem pública. 

Eficiência 

- A fração militar deverá realizar suas atribuições com presteza, perfeição e 

rendimento funcional, apresentando resultados positivos para a segurança própria, de 

outrem ou das instalações. 

Proporcionalidade 

- Há que ser observada uma correspondência entre a ação e a reação do 

oponente, de modo a não haver excesso por parte do integrante da Força de 

Pacificação em operações, a fim a ser preservada ou restabelecida a segurança do 

local.  

Força mínima  

- É o menor grau de força necessário para, assegurando o cumprimento das ações 

anteriormente especificadas, desestimular o oponente a prosseguir nos seus atos, 

causando-lhe o mínimo de danos possível, seja sobre sua pessoa (dano físico ou 

psíquico), seja sobre o seu patrimônio. 

Área de Pacificação 

- É a faixa de terreno da cidade do Rio de Janeiro e seu espaço aéreo, 

compreendidos pelas comunidades do Complexo do Alemão e do Complexo da 

Penha.  (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2010, p. 2) 

 

O atual ordenamento jurídico das operações de GLO, referente às regras de 

engajamento, possuem como base o uso mínimo da força tendo característica de uma operação 

do tipo polícia. No entanto, caso o contexto deixasse de ser considerado distúrbio interno e se 

configurasse um conflito armado abriria uma margem maior nas regras de engajamento voltadas 

ao uso letal da força, em razão da mudança de escalão no ordenamento jurídico sujeito às 

normas do Direito Internacional dos Conflitos Armados. (MONTEIRO, 2017) 
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 “Devido à grande visibilidade das ações desencadeadas e a possibilidade de danos 

colaterais indesejáveis, são necessários treinamentos e simulações de diversas situações que 

exijam a tomada de decisão e ações imediatas sob forte efeito de estresse. ” (VARJÃO, 2017)  

 

2.2 AS REGRAS DE ENGAJAMENTO NA OPERAÇÃO DE PACIFICAÇÃO DO 

COMPLEXO DO ALEMÃO. 

  

A cidade do Rio de Janeiro durante os anos 70 e 80 observou a criação e 

desenvolvimento do “Comando Vermelho” (CV), uma organização criminosa que iniciou suas 

atividades com base no sequestro, roubo de joalherias e assaltos a bancos para suprir seus 

recursos. Ao passar do tempo, os criminosos voltaram suas atividades para a venda de drogas 

por perceberem que a atividade era muito mais rentável (CARVALHO, 2013). 

A falta de políticas de segurança pública eficientes no período se justifica pelo fato dos 

governantes do estado do Rio de Janeiro não assumirem planejamentos com sequenciamento 

do governo antecessor. Assim, as comunidades carentes tornaram-se regiões de controle do 

narcotráfico, ocorrendo por muitas vezes confrontos entres os criminosos pelo domínio da 

região. “A ideia de que ‘a polícia não atua nas comunidades carentes’ era defendida pelos 

governos de momento, permitindo que a área fosse dominada pelos criminosos. ” 

(CARVALHO, 2013, p.46). 

 A região do Complexo do Alemão e da Penha tornaram-se áreas de grande influência 

dos traficantes. Tendo em vista que os criminosos aumentavam o número de colaboradores e 

simpatizantes sustentando bailes populares para fazer apologia ao crime. O território dos dois 

complexos possui uma rede ineficaz de vias de acesso tendo em vista um ambiente amplo de 

aproximadamente 16km² e 400 mil habitantes, ademais, as construções foram dispostas de 

maneira irregular. Uma grande parte população local adaptou-se a dificuldade de mobilidade, 

aos constantes tiroteios e à violência rotineira e, deste modo, tornaram-se descrentes com 

respeito as ações do Estado (CARVALHO, 2013). 

No ano de 2008, o Governo do Estado do Rio de Janeiro iniciou a implantação das 

Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) nas comunidades carentes. Um marco importante que 

representava o aumento do policiamento e a tentativa de gerar a inclusão social para parcela 

mais carente da população recuperando o território perdido para o tráfico. (LIMA, 2012). 

Carvalho (2013, p.47) aborda o fato como: 

 [...] o Programa de gestão da segurança Pública aprovado pelo atual governador do 

Estado do Rio de Janeiro, sr. Sérgio Cabral Filho, iniciou um projeto para instalar 

unidades específicas de Polícia denominadas como “Unidades de Polícia 
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Pacificadora” (UPP), dentro das comunidades pobres, seguindo o exemplo vitorioso 

que foi utilizado pelo Exército Brasileiro (EB) na pacificação dos territórios, então 

dominados por bandos de delinquentes, nos bairros pobres do Haiti.  

Apesar do grande esforço dos órgãos de segurança pública no confronto ao narcotráfico, 

o Complexo do Alemão tornou-se a base de operações do crime organizado. No período de 

2010, as informações que as autoridades possuíam indicavam que na região se homiziavam os 

chefes do tráfico mais procurados e mais de uma centena de perigosos marginais. Além de estar 

presente o maior número de armamentos em poder de uma facção criminosa. (LIMA, 2012) 

Em represália às medidas de ocupação realizadas pelos órgãos de segurança pública as 

duas principais organizações criminosas (CV e os “Amigos dos Amigos” - ADA) uniram-se e 

ordenaram que ações rápidas e violentas fossem realizadas para gerar medo na população e 

desmoralizar as ações do governo, tendo como objetivo criar uma oportunidade de um eventual 

acordo com o governo do Estado. Porém, os ataques delinquentes, apesar de ter assustado a 

população, culminou na iniciativa do governo estadual em pedir o apoio do governo federal. 

(CARVALHO, 2013) 

Carvalho (2013, p.47) descreve as ações dos criminosos: 

Os líderes ordenaram que fossem executadas ações rápidas, como nas guerrilhas, para 

difundir o medo na população e desmoralizar as forças de segurança pública, com o 

objetivo de abrir caminho para um eventual acordo com o governo do Estado. Assim, 

desde as primeiras horas do sábado (20/11/2010) até o domingo (21/11), vários bairros 

da cidade foram testemunhas da ação dos criminosos que incendiaram ônibus e carros, 

além de atacarem delegacias e postos de polícia.  

 A organização da Força de Pacificação foi determinada pelo Ministro de Estado da 

Defesa para o Comandante do Exército de maneira que ficaria subordinada ao Comando Militar 

do Leste, as tropas deveriam ser empregadas com funções limitadas. 

Por meio da Diretriz Ministerial nº 15, de 2010, o Ministro de Estado da Defesa 

determinou ao Comandante do Exército a organização de uma Força de Pacificação, 

subordinada ao Comando Militar do Leste, para dar prosseguimento ao contido na 

Diretriz Ministerial nº 014, de 2010, empregando recursos operacionais militares 

necessários (pessoal e material), com funções de patrulhamento, revista e prisão em 

flagrante e integrada por “meios de segurança pública do Estado”, nos termos 

manifestados pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro.( Diretriz Ministerial nº 

15/2010, de 04 DEZ 10) 

 Segundo a Diretriz Ministerial nº 15/2010, de 04 DEZ 10 as operações realizadas no ano 

de 2010 na região do Complexo do Alemão se desenvolveram em uma situação de normalidade 

institucional, em consequência disso as ações ocorreram em plena vigência do Estado de 

Direito.  

 A Diretriz Ministerial apresenta em seu conteúdo tópicos determinando 

comportamentos específicos quanto a responsabilidades, as regras em geral, a utilização da 

força, utilização do armamento, as regras de engajamento específicas e procedimentos 
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específicos. Esses temas permitem ao agente do estado um amparo legal e um direcionamento 

em suas ações. 

 As ações listadas na parte de procedimentos específicos possuem uma boa explicação 

visto que supõem uma situação e determina a ação correspondente. 

Quadro 1 – Procedimentos Específicos. 

SITUAÇÃO AÇÃO CORRESPONDENTE 

1. A Força de Pacificação 

recebe sinais de insatisfação 

- Manter a arma alimentada, destravada e em guarda baixa. 

- Ocupar posições dominantes. Avaliar a situação. 

2. A Força de Pacificação 

depara-se com oponentes 

portadores de armas e 

explosivos  

- Executar revistas e prisões. 

- Caso o oponente faça uso de sua arma, utilizar o armamento, mediante ordem, ou 

por sua iniciativa, em defesa própria ou de terceiros. 

- Apreender armas, munições e explosivos  

- Encaminhar o preso e o material apreendido à Delegacia de Polícia da       Força 

de Pacificação. 

3. Revista de suspeitos  

- Se for possível, solicitar que o policial faça a revista. 

- Os militares acompanham a revista feita pelo policial. 

- Se não houver o policial, realizar a revista somente quando houver evidências da 

ocorrência de ilícitos. 

- Solicitar que o próprio suspeito levante a camisa ou as barras das calças. 

- Se não obedecido, executar a revista.  

- Falar com o suspeito o mínimo indispensável. 

- Empregar policiais do segmento feminino para fazer a revista em mulheres. Caso 

contrário, a suspeita deverá ser conduzida à Delegacia de Polícia da Força de 

Pacificação para revista por pessoal especializado. 

- Recolher e guardar todos os objetos pessoais (somente aqueles relacionados com 

o ilícito praticado), armas e substâncias apreendidas. 

- Somente tocar no suspeito durante a revista. 

- Se confirmado o ilícito, conduzir o preso para a Delegacia de Polícia da      Força 

de Pacificação. 

4. Oponente desarmado 

agride a Força de Pacificação  

- Determinar ao oponente que cesse a sua ação. 

- Empregar a força mínima e imobilizar o oponente. 

- Conduzir o preso em flagrante delito para a Delegacia de Polícia Civil da Força 

de Pacificação. 

5. Oponente armado agride a 

Força de Pacificação  

- Determinar ao oponente que cesse a sua ação. 

- Desarmar e imobilizar o oponente. 

- Caso o oponente faça uso de sua arma, utilizar o armamento, mediante ordem, ou 

por sua iniciativa, em defesa própria ou de terceiros. 



20 

 

SITUAÇÃO AÇÃO CORRESPONDENTE 

- Mesmo que o suspeito jogue a arma fora continuar com a máxima atenção, pois 

outra arma poderá estar escondida; 

- Prender e conduzir o preso para a Delegacia de Polícia Civil da Força de 

Pacificação. 

6. O oponente atira na    Força 

de Pacificação 

- Usar o armamento, mediante ordem, ou por sua iniciativa, em legítima defesa 

própria ou de terceiros. 

- Se houver tempo, realizar disparo de advertência. 

- Apreender armas e encaminhar o preso à Delegacia de Polícia Civil da Força de 

Pacificação, relacionando-as e fotografando-as assim que for possível. 

7. A Força de Pacificação 

depara-se com feridos  

- Isolar a área.  

- Prestar os primeiros socorros. 

- Realizar revistas e vasculhamentos com cautela. 

- Conforme a gravidade e, se for o caso, evacuar os feridos para o hospital mais 

próximo e, posteriormente, encaminhar os militares para o Hospital Central do 

Exército (HCE) e os policiais militares para o Hospital de Polícia Militar (HPM).  

8. A Força de Pacificação 

depara-se com mortos (morte 

manifesta e indubitável) 

- Isolar a área e preservar o local e o corpo de delito. 

- Realizar revistas e vasculhamentos com cautela. 

- Em princípio, não tocar nos corpos. 

- Proteger os corpos com poncho. 

- Aguardar a realização de perícia pela polícia civil.  

- Após a perícia, evacuar os mortos militares para o Hospital Central do Exército 

(HCE) e policiais ou civis, para o Instituto Médico Legal (IML). 

9. Prisão ou detenção 

- Só realizar prisões em caso de Flagrante Delito. 

- Permanecer atento, realizando a Seg. 

- Caso o suspeito ofereça resistência deverá ser imobilizado. 

- Encaminhar o suspeito para a Delegacia de Polícia Civil da Força de Pacificação 

para os procedimentos legais. Todos os pertences apreendidos devem constar do 

Boletim de Ocorrência respectivo. 

10. Abordagem de menor na 

prática de atos ilícitos.  

- Agir com serenidade e energia necessária. 

- Procurar identificar o menor. 

- Não descuidar da segurança. 

- Solicitar que o menor levante a camisa e/ou as barras das calças. 

- Solicitar ao menor que acompanhe a escolta da Força de Pacificação, para a 

Delegacia de Polícia Civil da Força de Pacificação. Caso ofereça resistência, 

aplicar a força mínima necessária, imobilizando-o, se for o caso. 

- Conduzir o menor, imediatamente, para a Delegacia de Polícia Civil da Força de 

Pacificação, que providenciará o seu encaminhamento à repartição policial 
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SITUAÇÃO AÇÃO CORRESPONDENTE 

especializada para atendimento de adolescente, nos termos da legislação 

aplicável.  

Fonte: Diretriz Ministerial nº 15/2010, de 04 DEZ 10 

 Em observância das peculiaridades da operação a Diretriz Ministerial nº 15/2010, de 04 

DEZ 10 determina que todo o planejamento e execução da operação deveriam contar com a 

participação de assessores jurídicos e de comunicação social. A diretriz ministerial decreta que 

toda a difusão destas regras para os integrantes da tropa empregada é de responsabilidade do 

Comandante da Força de Pacificação, que deverá difundi-las a todos os subordinados. 

 

2.3 AS REGRAS DE ENGAJAMENTO NA INTERVENÇÃO FEDERAL NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO. 

   

A Intervenção Federal é um estado de exceção que representa uma medida 

extraordinária prevista na constituição do Brasil, objetivando restabelecer ou garantir a 

continuidade da normalidade constitucional ameaçada. Essa medida permite a suspensão 

temporária da autonomia dos Estados, Municípios e Distrito federal, não permite que se 

realizem reformas constitucionais e só ocorrerá com prazo temporal determinado somente 

quando necessário. (LEÃO, 2018) 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que é incumbência do Presidente da 

República determinar a intervenção federal, estado de sitio e estado de defesa. A intervenção 

federal é a mais branda das três, e caso ocorra, o presidente deverá nomear um interventor e 

determinar o prazo, a amplitude e as condições de execução dessa intervenção. (PIRES, 2010) 

O art. 34 da Constituição Federal de 1988 determina em quais ocasiões poderá ocorrer 

uma intervenção nos Estados: 

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; 

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; 
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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.  Brasil (2017) 

 

O presidente Michel Temer decretou no dia 16 de fevereiro de 2018 intervenção federal 

no estado do Rio de Janeiro com duração prevista até 31 de dezembro do mesmo ano. O objetivo 

da intervenção era “pôr termo a grave comprometimento da ordem pública no Estado do Rio 

de Janeiro” (Decreto no 9288/18). A aprovação do decreto ocorreu por ampla maioria dos votos 

pela Câmara e pelo Senado no dia 20 de fevereiro de 2018. 

 Segundo Rodrigues e Armstrong (2019, p. 6) o General de Exército Walter Souza Braga 

Netto assumiu, no que se refere a segurança pública, as atribuições de governador do Estado. 

O cargo de interventor foi definido como militar e o posto de comandante do Comando Militar 

do Leste e de interventor do Rio de Janeiro ficou aglomerado pelo general Braga Netto.  

 As operações que ocorreram na intervenção federal no Rio de Janeiro foram realizadas 

por meio de operações de GLO. Segundo a Lei Complementar nº 97/1999 o emprego das forças 

armadas para operações GLO ocorre quando há um reconhecimento formal desta situação pelo 

poder executivo federal ou estadual. 

 Como afirma Rodrigues e Armstrong (2019, p.12), as próprias normas que regulam as 

operações GLO procuram resguardar os direitos da população civil e limitar o uso da força 

militar. O manual determina que as regras de engajamento devem seguir os princípios da 

proporcionalidade, razoabilidade e legalidade. 

“Regras de Engajamento (RE) deverão ser expedidas em cada nível e para cada 

operação e tipo de atuação visualizada. Levarão em consideração a necessidade de 

que as ações a serem realizadas estejam de acordo com as orientações dos escalões 

superiores e que observem os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e 

legalidade. Deve-se ter em mente, também: a) a definição de procedimentos para a 

tropa, buscando abranger o maior número de situações; b) a proteção, aos cidadãos e 

aos bens patrimoniais incluídos na missão; e c) a consolidação dessas regras, em 

documento próprio, com difusão aos militares envolvidos na operação. ” (Brasil, 

2014, pág. 20).  

As regras utilizadas na intervenção determinaram o uso de munição letal apenas como 

último recurso. A norma orienta aos combatentes a utilizarem filmadoras e máquinas 

fotográficas toda a vez que for possível, além de obedecerem ao protocolo que especifica o 

faseamento das ações. (RJTV, 2018) 
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- Primeiro, fazer um alerta verbal ao infrator. E, antes de tudo, negociar. 

- Realizar demonstração de força. Depois, tentar empregar formações de controle de 

distúrbios 

- Usar armas de baixa letalidade - como jatos d'água e gás de efeito moral 

- Disparar com balas de borracha 

- Usar dispositivos elétricos incapacitantes 

- Somente depois de esgotar todas essas alternativas, usar arma letal. RJTV (2018) 

O armamento durante as operações deveria permanecer travado bem como descarregado 

e somente poderia ser carregado em situações de confronto iminente. A utilização letal da força 

ficou autorizada somente em legitima defesa ou com ordem do comandante da fração, além de 

obedecer às orientações. (KAWAGUTI, 2018) 

 Se possível, antes de atirar no suspeito, o militar deve dar um tiro de 

advertência perto dele 

  Só se pode atirar em criminosos claramente identificados (não atirar às 

cegas) 

  É preciso tentar ferir e não matar o criminoso, se possível disparando em 

suas pernas. Se ele estiver em um carro, mirar nos pneus 

  O militar deve tomar todas as precauções razoáveis para não ferir terceiros  

 O soldado deve disparar somente o necessário e evitar disparos em rajadas 

que só devem ser utilizadas em situações específicas e em áreas não 

habitadas.  Kawaguti (2018) 

 

3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1TIPO DE PESQUISA 

 Foi realizada uma pesquisa documental com análises das regras de engajamento 

utilizadas tanto na operação de pacificação do Complexo do Alemão em 2010 quanto na 

intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018. 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1. Descrever as regras de engajamento 

 Foi necessário observar e descrever os principais aspectos das regras utilizadas nas 

diversas operações para que ocorra a total compreensão dos fatos. As regras foram apresentadas 

juntamente com o contexto histórico da operação. Assim, o trabalho demonstra o ambiente em 

que se passa as operações e a influência das regras de engajamento no mesmo. 
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3.2.3 Fatores de mudança 

O trabalho descreveu fatores que determinam as mudanças na regra de engajamento de 

uma operação para outra e os efeitos relativos à conduta dos militares e a evolução no 

treinamento para a execução das regras. 

  

4 RESULTADOS E DISCUÇÃO 

 O manual de GLO destaca as normas de conduta e as regras de engajamento como os 

principais moduladores das ações a serem adotadas na operação referente ao emprego da força. 

Porém, o mesmo não especifica as regras e determina que as mesmas sejam delimitadas de 

acordo com a operação e acrescenta que as ações devem seguir as orientações do escalão 

superior que enquadra a força de atuante e seguir os princípios da proporcionalidade, 

razoabilidade e legalidade. 

 O trabalho realizado por Danilo Flamarion Mendes da Costa Moraes Varjão (2017) 

demonstrou diversas situações que ocorreram nas áreas de operações de GLO e constatou que 

desacato/desobediência, manifestação pacífica, desrespeito à sentinela da base/ posto de 

segurança estático (PSE) e ameaças verbais foram, dentre outras, comumente vivenciadas pelas 

tropas federais. A especificação desses dados permite direcionar objetivamente as regras de 

engajamento das próximas operações em ambientes similares. 

 Na pesquisa realizada por Varjão (2017) na observação de relatórios das Operações 

ARCANJO e SÃO FRANCISCO além da confecção de entrevistas e questionários, constatou 

que a preparação para o emprego da fração nas operações ofereceu pouca importância para a 

instrução de regras de engajamento e até por vezes deixou de ser ministrada. Esses dados 

demonstram que por vezes o soldado poderia se deparar com situações inesperadas e 

necessitaria decidir embasado nas suas experiências anteriores, podendo gerar consequências 

indesejadas para a força terrestre. 

 O artigo desenvolvido pelo Coronel Fernando Montenegro (2020) disponível no sítio 

Defesanet explica que, na democracia, o resultado bom ou ruim (das operações envolvendo 

tropas federais) terá reflexo no nível político e acrescenta que a construção da narrativa por 

parte de imprensa busca, em sua maioria, preferir que um militar se exponha a um maior risco 

do que um civil armado. Nesse contexto, a tropa deve buscar total compreensão das regras de 

engajamento para pautar suas ações legalmente e evitar a desmoralização da operação pela 

imprensa.   
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O mesmo trabalho realizado por Montenegro (2020) ressalta que uma tropa que atua no 

território internacional, dispõe geralmente de regras de engajamento mais liberais e menos 

questionadas do que uma tropa que atua em operações de GLO em território nacional. Assim, 

as regras utilizadas no país devem sempre levar em conta as considerações civis e a narrativa 

que a mídia pode criar sobre elas.  

A dissertação realizada por Cardoso (2017) afirma que o adestramento em regras de 

engajamento tanto nas operações de GLO quanto nas Missões de Paz pode ser enriquecido pela 

utilização da simulação virtual na preparação da tropa empregada. O autor acrescenta, também, 

que as instruções de regras de engajamento possuem grande importância para o êxito das 

operações, uma vez que essa prática impactará, de modo direto, sobre agentes perturbadores da 

ordem pública, as forças adversas ou, mesmo, população inocente. Em observância a esses 

aspectos, a simulação virtual permite melhor adestramento da fração pois proporciona uma 

maior assimilação das regras de modo a prevenir danos colaterais indesejados.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

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

que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a compreensão sobre as regras 

de engajamento utilizadas pelo Exército Brasileiro em especial as empregadas nas Operações 

de Pacificação do Complexo do Alemão e na Intervenção Federal de 2018. 

 A análise desse trabalho compreendeu a importância das regras de engajamento e a 

maneira correta que a mesma foi utilizada pelo Exército Brasileiro nas Operações de GLO. 

Acredita-se que tanto a Operação de Pacificação do Complexo do Alemão quanto a Intervenção 

Federal possuíam uma regra de engajamento bem elaborada tendo em vista que os aspectos 

buscavam orientação e do respaldo jurídico da tropa. 

 O trabalho notou que para prevenir a ocorrência de efeitos colaterais na população civil 

durante as operações, as regras de engajamento, por vezes, tornam-se mais rigorosas em 

determinadas operações em observância a maneira agressiva e ardilosa dos APOP. As restrições 

impostas pelas normas mitigam resultados negativos, dado que o abrandamento das mesmas 

poderá eventualmente ocasionar que o militar cometa algum procedimento equivocado. 

 A pesquisa também possibilitou identificar que as regras das duas operações 

pretendiam, a todo momento, manter os direitos humanos do cidadão previstos na constituição 

federal, além de atentar para a segurança da tropa, ainda que o ambiente do conflito por vezes 
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pudesse confrontar esses dois aspectos sendo necessário priorizar a segurança dos agentes do 

Estado.  

 Sendo assim, o estudo compreendeu que o sucesso das operações necessita da correta 

compreensão, treinamento e execução das regras de engajamento. Dessa forma, observa-se a 

relevância desta pesquisa como meio para amparar as discussões e produções cientificas futuras 

nessa temática. 
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