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RESUMO 

 
O presente trabalho tem por finalidade analisar a intervenção federal e avaliar sobre a eficiência do 
emprego do Exército Brasileiro nas Operações Conjuntas com os Órgãos de Segurança Pública. O 
escopo do trabalho aborda os principais índices de criminalidade, disponibilizados pelo Gabinete da 
Intervenção, correlacionando-os com as Operações desenvolvidas pelo Exército Brasileiro durante o 
período. Foi elaborado, também, um questionário como forma de entender melhor como se dá a 
preparação do soldado para este tipo de Operação. Desta forma, busca-se ao término deste artigo 
elaborar uma visão mais concreta sobre a atuação do Exército durante a Intervenção, abordando sobre 
a eficácia e as oportunidades de melhoria no emprego da Força Terrestre neste tipo de missão. 

 
Palavras-chave: Intervenção Federal, Combate urbano, Índices de criminalidade, Exército Brasileiro, 
Rio de Janeiro, Decreto. 

 
ABSTRACT 

The purpose of this work is to analyze the federal intervention and to evaluate the efficiency of the 
Brazilian Army's employment in Joint Operations with Public Security Agencies. The scope of the work 
addresses the main crime rates, made available by the Intervention Office, correlating them with the 
Operations developed by the Brazilian Army during the period. A questionnaire was also prepared as a 
way to better understand how the soldier is prepared for this type of Operation. Thus, at the end of this 
article, a more concrete vision of the Army's performance during the Intervention is sought, addressing 
the effectiveness and opportunities for improvement in the use of the Ground Force in this type of 
mission. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em 

seu artigo primeiro, o Brasil é uma República Federal “formada pela união 

indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal” e, ainda, em seu artigo 142, 

conforme mencionado abaixo, prevê de forma clara e bem definida para que se 

destina o uso das Forças Armadas Brasileira 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e 
pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem. 

 

Portanto, conforme mencionado no artigo 142, a Defesa Nacional é de 

responsabilidade das Forças Armadas, com objetivo de assegurar a soberania 

Nacional frente as ameaças externas ao Estado. Neste Artigo, fica definido o seu uso 

substancial na função de Defesa Nacional, porém, aborda, também, que se 

encontram disponíveis para garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. 

Diante deste contexto de garantia da lei e da ordem, as Forças Armadas 

Brasileira vêm sendo constantemente acionadas para atender demandas de 

emprego interno no âmbito dos estados. Com a crescente dos índices de violência e 

do crime organizado em alguns estados do Brasil, e especificamente no Rio de 

janeiro, aumentou a frequência de utilização das Forças Armadas neste tipo de 

conflito interno. Esta utilização das Forças Armadas neste contexto interno em 

complemento aos Órgãos de Segurança Pública, que demonstraram incapacidade 

na manutenção da ordem pública, é prevista na Constituição de 1988. 

Dentro desta circunstância, é possível, através de quatro instrumentos 

jurídicos, justificar a utilização das Forças Armadas na preservação da ordem 

pública, sendo cada um deles hierarquizado de acordo com o grau de controle 

exercido pelas Forças Armadas no contexto da Operação. Segue, conforme quadro 

abaixo, os instrumentos jurídicos passiveis de utilização: 
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Garantia da 

Lei e 

da Ordem 

 
 
 
 

Artigo 144, CF 

 
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 

 
 
 

Intervenção 

 
 
 

Artigo 34, CF 

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; 

 

 
Estado de 

Defesa 

 
 
 
Artigo 136, CF 

O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da 
República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar 
estado de defesa para preservar ou prontamente 
restabelecer, em locais restritos e determinados, a 
ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e 
iminente instabilidade institucional ou atingidas por 
calamidades de grandes proporções na natureza. 

 
 
 

Estado de 

Sítio 

 
 
 

Artigo 137, CF 

O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da 
República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao 
Congresso Nacional autorização para decretar o estado 
de sítio nos casos de: 

I - comoção grave de repercussão nacional ou 
ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de 
medida tomada durante o estado de defesa; 

II - declaração de estado de guerra ou resposta a 
agressão armada estrangeira. 

Quadro 1 – Resumo da utilização das Forças Armadas no contexto interno. 

Fonte: Elaboração própria. Baseada na Constituição Federal (BRASIL, 1988). 
 

Diante do que foi exposto no quadro acima, fica evidenciado que as bases 

legais para o uso das FA em operações de GLO se amparam nos artigos 144 e 34 

da Constituição Federal, de forma que no seu artigo 144 fica estabelecido que a 

Segurança Pública é concebida como uma área de dever do Estado e direito de todos 

cidadãos a fim de se preservar a ordem pública por meio do uso de órgãos de 

segurança dos Estados, sendo que no artigo 34, fica estipulado que a União não 

intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade 

nacional e pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. 
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1.1 PROBLEMA 
 

Atualmente, observa-se, por parte da sociedade brasileira, a falta de 

conhecimento a respeito das possibilidades e limitações do emprego do Exército 

Brasileiro em operações de Garantia da Lei e da Ordem no âmbito Nacional. Essa 

não compreensão da capacidade operativa do Exército Brasileiro, leva a alguns 

cidadãos brasileiros duvidarem da competência do seu exército. 

Diante deste cenário foi que o Gabinete de Intervenção Federal no Rio de 

Janeiro atuou, sendo motivo de diversas controvérsias no que tange a aceitação ou 

não do Decreto Federal 9.288, gerando especulações sobre a real eficiência das 

Forças Armadas no contexto das Operações em complemento aos Órgãos de 

Segurança Pública. 

Em face do exposto acima, com intuito de orientar este trabalho e contribuir 

no desenvolvimento de doutrinas e conceitos que atendam e alimentam diversos 

órgãos sobre o emprego do EB no território Nacional, foi formulado o seguinte 

problema: 

O emprego do Exército Brasileiro nas Operações Conjuntas com os Órgãos 

de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro foi eficiente ao atender as 

necessidades emergenciais previstas no Decreto Presidencial 9.288 de 16 de 

fevereiro de 2018? 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

A fim de determinar a eficiência do emprego do Exército Brasileiro nas 

necessidades emergenciais expostas no Decreto Federal 9.288, o presente estudo 

pretende coletar e analisar dados e informações sobre a Intervenção Federal no Rio 

de Janeiro com intuito de expor sobre a eficiência das Forças Armadas neste novo 

contexto de emprego. 

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

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico 

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Analisar os dados sobre o roubo de cargas em vias públicas, e fazer uma 

conexão relacionado as operações realizadas pelo Exército, verificando se houve 

melhora nos índices de roubo com o emprego das Forças Armadas nas vias durante 

a Intervenção Federal; 

b) Identificar as possíveis soluções para melhorias das condições de 

aparelhamento dos Órgãos de Segurança Pública, de forma a atender as 
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necessidades de armamentos, viaturas e equipamentos para o emprego em uma 

situação de GLO, a partir da previsão das hipóteses de emprego em comunidades 

do Rio de Janeiro; 

c) Compreender as deficiências dos Órgãos de Segurança Pública quanto a 

capacitação de pessoal, e abordar possíveis conhecimentos adquiridos com a 

Intervenção Federal. 

d) Avaliar os dados sobre os homicídios ocorridos no período da intervenção e 

verificar se o emprego do Exército Brasileiro em operações pontuais controladas pelo 

Gabinete da Intervenção, contribuíram para redução desses índices de homicídios 

no ano da intervenção; 

e) Compreender os dados sobre os homicídios no ano da Intervenção Federal, 

e expor esta análise abordando o combate à criminalidade no Rio de Janeiro durante 

o período da Intervenção, associando, principalmente, ao tráfico de drogas, principal 

financiador da entrada de armamentos no Rio de Janeiro; e 

f) Analisar as respostas do questionário que teve como amostra oficiais que 

participaram da preparação dos militares, ministrando as instruções de GLO, e que 

participaram das diversas Operações Furacões, identificando sobre a eficiência do 

Cabo e Soldado neste tipo de conflito e abordar alguma necessidades de melhoria, 

visando atingir desempenhos melhores em operações futuras. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 
 

Diante de um contexto de combate moderno e da constante atualização das 

doutrinas referentes ao desenrolar do combate e das funções de combate, faz-se 

necessário a intensificação de estudos para que levem a evolução da Força terrestre. 

Uma forma de combate moderno que serviu de subsídio para a utilização das 

tropas do Exército Brasileiro nas comunidades do Rio de Janeiro (RJ) foi a 

experiência adquirida nas tropas do Batalhão de Força de Paz (BRABAT) no Haiti. 

Mesmo que os confrontos possuíssem proveniências diferentes, uma vez que as 

comunidades do Rio de Janeiro são disputadas por traficantes de drogas, e as 

favelas de Porto Príncipe são contestadas por grupos de tendências políticas 

contrárias, o Contingente Brasileiro para a Missão das Nações Unidas para a 

Estabilização no Haiti (MINUSTAH) foi sem dúvidas uma oportunidade para o Brasil 

de treinar suas tropas, além de servir de laboratório para as operações que objetivam 

à Garantia da Lei e da Ordem nas favelas do RJ, visto que os milhares de militares 

brasileiros operavam no Haiti seguidos por uma estratégia de ocupação constante 
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em territórios que anteriormente eram comandados por gangues (GOMBATA,2014). 

As mais relevantes gangues haitianas não eram sofisticadas, eram estabelecidas a 

nível nacional e, na melhor das condições, eram consideradas gangues de segunda 

geração (BECKER, 2014). 

Desta forma, os últimos empregos do EB retratam a tendência da urbanização 

dos combates, sendo assim, cresce cada vez mais a demanda das Forças Armadas 

Brasileira em ações que não são clássicas à Defesa Nacional. Portanto, torna-se 

necessário estudos que comprovem, através dos dados disponibilizados por fontes 

de pesquisas, se a Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro foi eficiente à 

população local e aos Órgãos de Segurança Pública 

Dentro desse contexto, surge a necessidade de analisar as capacidades do 

combatente brasileiro, principalmente a consciência situacional, com o novo 

ambiente de combate, ambiente urbano. 

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa a 

respeito de um tema atual e de suma importância para alimentar de informações 

sobre a eficiência do EB no combate à criminalidade num ambiente urbano. 

 

2 METODOLOGIA 
 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou a leitura analítica e o 

fichamento das fontes, argumentação e discussão de resultados. 

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

conceitos de pesquisa quantitativa, pois as referências numéricas obtidas por meio 

dos dados disponibilizados por Órgãos ligados ao Sistema de Segurança Pública, 

foram fundamentais para a compreensão da eficiência do emprego do Exército 

Brasileiro no combate à criminalidade. 

Os dados coletados serão restringidos aos dados anuais de 2017 e 2018 

relativos aos índices de criminalidade referentes a roubo de cargas, homicídios e 

apreensão de drogas, aparelhamento dos Órgãos de Segurança Pública, 

capacitação de Pessoal e furto de veículos. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 
Iniciamos o delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos, 

a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em uma 
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revisão de literatura no período em que se passa a configurar o crime organizado no 

Estado do Rio de Janeiro, o relacionando ao crescente número de crimes associado 

com o tráfico de drogas, principal financiador dos armamentos que entram no Estado. 

Na revisão de literatura será abordado, também, sobre a preparação do combatente 

da Força terrestre em operações GLO e o que motivou a Intervenção Federal no 

Estado do Rio de Janeiro. Essa delimitação baseou-se na necessidade de dados que 

indiquem a eficiência do emprego do combatente do Exército em operações de 

origem GLO, visto que a tendência da urbanização dos combates se mostrou 

características nos últimos conflitos e empregos do Exército Brasileiro. 

Foram utilizadas as palavras-chave soldado, GLO, combate urbano, 

Intervenção Federal, crime organizado e Decreto Federal. Quanto ao tipo de 

operação militar, a revisão de literatura limitou-se a operações de não-guerra, com 

enfoque totalitário nas participações das Forças Armadas durante a Intervenção 

Federal no ano de 2018 no Estado do Rio de Janeiro. 

 

2.1.1 CRIME ORGANIZADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
No Brasil, as Facções Criminosas, possuidoras de um grande poder de 

combate, também são os “órgãos” que detém o domínio da venda e distribuição de 

quase todos os tipos de drogas. Estas Drogas entram no Brasil pelos estados 

brasileiros que possuem fragilidade no sistema de fronteiras que, devido a extensão 

do seu território, extremamente grande, e o efetivo de policiais responsáveis pelo 

controle desta fronteira, que é relativamente pequeno, permite com que diversos 

tipos de drogas adentrem em território Nacional sem nenhum tipo de controle. 

As Facções Criminosas do Rio de Janeiro, responsáveis pelo tráfico de 

drogas, se tornaram uma referência para os demais Estados do Território Nacional. 

Em terras cariocas, o crime, que já era organizado, se estruturou ainda mais, de 

forma que a Segurança Pública, representando o Estado, só conseguiam entrar nas 

comunidades se estivessem de posse de materiais com elevado poder de combate. 

Para LESSING, as facções que trabalham no tráfico de drogas, são chamadas de 

“Empresa”, pois sua estrutura realmente é igual a uma, fazendo com que cada 

pessoa tenha um papel na escala hierárquica do tráfico, “Assim como acontece com 

todas as empresas, à medida que uma empresa de drogas cresce, suas operações 

tornam-se mais complexas, e as responsabilidades de cada membro, em particular 

da “alta gerência”, mais decisivas.” (LESSING p.57, 2008). 
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Nesse mesmo contexto de crime organizado do Rio de janeiro, LESSING 

ainda cita sobre manter um bom relacionamento com “comerciantes” e 

“fornecedores” de forma que o crime organizado seja visto na comunidade como um 

elemento de apoio, já que o Estado não consegue entrar para suprir os moradores 

com seus serviços de necessidades básicas. Desta forma, LESSING diz que “Os 

donos devem fazer os contatos pessoais necessários para garantir um fornecimento 

contínuo de drogas, armas e munição; manter relacionamentos com moradores e 

políticos locais; e negociar os subornos de oficiais de polícia.”. Isso mostra como os 

criminosos sabem da necessidade de investimentos para que seus negócios 

continuem, pois os novos “donos” devem ter essa visão ampla de seu comércio. 

(LESSING p.57, 2008). 

Dentro deste contexto de crime organizado no Rio de Janeiro, surge a maior 

organização criminosa brasileira e também a mais conhecida e temida, o Comando 

Vermelho. Trata-se de uma organização criminosa criada nos anos de 1970, no 

Instituto Penal Cândido Mendes, conhecido como presídio da Ilha Grande, em Angra 

dos Reis, Estado do Rio de Janeiro. Atualmente o Comando Vermelho domina mais 

da metade das favelas do estado, sendo responsável direto pelos elevados índices 

de criminalidade em diversos segmentos, dessa maneira se tornou um dos focos 

principais no que tange ao combate à criminalidade durante a Intervenção Federal. 

 

2.1.2 PREPARAÇÃO DO COMBATENTE EM GLO 

 
O emprego das Forças Armadas em medidas extraordinárias, previstas pela 

Constituição Federal, que buscam restabelecer ou garantir a continuidade da 

normalidade constitucional ameaçada já se fazia presente na Magna Carta de 1988. 

Porém, a atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem (GLO), prevista 

no art. 142, somente veio a ser disciplinada dentro caserna, com o advento da Lei 

Complementar nº 97/99. Sendo que a regulamentação desta forma de emprego veio 

a ocorrer somente com a aprovação do Decreto nº 3.897/2001. 

Dentro deste conjuntura ficou definido no manual específico do assunto o 

conceito de GLO, sendo estipulado que: “Operação de Garantia da Lei e da Ordem 

(Op GLO) é uma operação militar conduzida pelas Forças Armadas, de forma 

episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado, que tem por 

objetivo a preservação da ordem pública” (MD33-M-10, p.14, 2013) 

Foi então que, como forma de preparar o seu Soldado para este tipo de 

combate, o Exército desenvolveu programas de instrução que abordavam diversos 
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assuntos inerentes para este tipo de conflito, deste modo, foi incluído no Programa 

Padrão de Instrução Individual Básica, realizado pelo Soldado do Efetivo Variável, 

diversos assuntos com objetivos específicos para Operações de Garantia da Lei e 

da Ordem em ambiente urbano e rural, sendo destinado para isso quarenta e dois 

tempos diurno, e dezoito tempos noturno, em que cada tempo de instrução tem 

duração de quarenta e cinco minutos. Foi desenvolvido também em 2013 o manual 

específico de Instrução de Garantia da Lei e da Ordem e Instrução Comum (EB 70- 

PP-11.012), para instrução de qualificação do Cabo e do Soldado. 

Sendo assim ficaram estipulados alguns Objetivos Individuais de Instrução a 

se atingir, sendo os assuntos mais relevantes citados abaixo: 

- Revista pessoal, dependência e veiculo; 

- Participar de uma instalação de um Posto de Bloqueio de Controle de Via Urbana; 

- Fiscalizar documentos; 

- Executar uma prisão; 

- Participar de Operações de Busca e Apreensão; 

- Reagir a ação da força adversa; 

- Realizar o percurso de uma Pista de Combate a Localidade; 

- Realizar a defesa de Ponto Sensível e mobiliar um Ponto de Segurança Estático; 

- Deslocar-se na formação adequada de controle de distúrbio, obedecendo ao 

comando. 

 

2.1.3 INTERVENÇÃO FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
Como previsto no texto do Art. 34 da Constituição Federal de 1988, é previsto 

a intervenção federal feita pela União no momento em que um dos entes da 

federação demonstra e assume uma incapacidade na execução de suas 

competências, por conseguinte é um instrumento que restringe a autonomia política 

de determinado estado. 

Diante desta temática, o Rio de Janeiro passava por uma crise em diversos 

setores, tendo como principal afetado o setor de segurança pública, que devido a 

carência de investimentos no setor viu um aumento significativo no número de 

assassinatos e de outros crimes. Conforme o decorrer do tempo, a condição do Rio 

de Janeiro continuou piorando, obrigando o governo estadual a declarar estado de 

calamidade pública, foi então que diante deste cenário, o Presidente em exercício 

Michel Temer, através do decreto 9.288 de 16 de fevereiro de 2018, decretou a 

intervenção no estado do Rio de Janeiro, conforme descrito abaixo: 
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 84, caput, inciso X, da Constituição, 
DECRETA: 
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. 
Art. 2º Fica nomeado para o cargo de Interventor o General de Exército 
Walter Souza Braga Netto. 
Parágrafo único. O cargo de Interventor é de natureza militar. 

 

Diante do exposto, cabe ressaltar que a intervenção, no Estado do Rio de 

Janeiro, se restringiu somente na área de segurança, as outras pastas 

administrativas se mantiveram com a sua autonomia. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 
 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

analise de dados e questionário. 

Dentre os vários indicadores de criminalidades analisados durante a 

intervenção, será dado um foco em especial nos assuntos que foram tratados nos 

objetivos deste trabalho, tendo em vista serem os índices destes assuntos que 

levaram a uma situação de calamidade na segurança pública que culminou com a 

assinatura do Decreto 9.288. 

 

2.2.1 QUESTIONÁRIO 

 
A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de militares que 

participaram da Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro. 

A amostra selecionada para responder ao questionário foi restrita a oficiais 

que participaram das Operações Furacões no ano de 2018, servindo na Guarnição 

do Rio de Janeiro e que foram responsáveis por conduzirem as instruções de 

preparação do efetivo empregado. A amostra contemplou oficiais do Exército 

Brasileiro (EB) com experiencias em operações GLO, sendo dividido em militares 

que exerceram a função de Estado Maior, Comandante de Companhia e 

Comandante de Pelotão. Dessa feita, foram distribuídos questionários para 40 

oficiais do EB com experiência. 

A amostra foi selecionada em diferentes Organizações Militares, de maneira 

a não haver interferência de respostas em massa ou influenciadas por episódios 
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específicos. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta 

(pessoalmente) ou indireta (correspondência ou e-mail) para 40 militares que 

atendiam os requisitos. Entretanto, devido a diversos fatores, somente 28 respostas 

foram obtidas, não havendo necessidade de invalidar nenhuma por preenchimento 

incorreto ou incompleto. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1 ROUBO DE CARGAS 

 
Quando a intervenção foi decretada, pelo Presidente, Michel temer, o roubo 

de cargas era um dos crimes em que mais chamavam a atenção no Estado do Rio 

de janeiro, os índices deste tipo de crime aumentavam exponencialmente, chegando 

a representar 40% dos roubos de cargas de todo o país. Alguns especialistas em 

segurança pública relatavam, na época, que os criminosos tinham encontrado uma 

forma de fazer caixa com ações rápidas e de retorno garantido. Desta forma, o crime 

organizado apresentava uma nova estrutura, somando-se ao tráfico de drogas e de 

armas. Para o crime organizado, este tipo de delito, roubo de cargas, se estabeleceu 

como uma alternativa de financiamento ao tráfico, arrecadando capital de maneira 

rápida devido a facilidade de escoamento dos produtos roubados. “Se fosse levar 

em conta apenas o valor médio das cargas roubadas, o custo desse tipo de crime 

em 2017 para o estado do Rio de Janeiro foi de R$ 607,1 milhões.”. (Federação das 

Indústrias do estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), 2018) 

 

 
GRÁFICO 1 - Roubo de carga 

Fonte: Instituto de Segurança Pública. (http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/) Acesso em: 19 de maio 
de 2020. 

 

Conforme o gráfico acima, o período compreendido de atuação das Forças 

Armadas, em operações de não guerra, nas rodovias do estado do Rio de Janeiro 

http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/)
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foi eficiente. Como amostra para interpretação deste gráfico, pode-se destacar o 2º 

trimestre do ano que antecedeu a intervenção, último trimestre antes do início da 

GLO no estado do Rio, junho de 2017, nota-se que o número de ocorrências de 

roubo de cargas atingiu seu auge neste período. Com advento das Operações GLO, 

com emprego das Forças Armadas fazendo patrulhamento intensivo nas principais 

vias públicas do Estado, seguida pela intervenção federal, o número de casos caiu 

26% em 2018, comparado como mesmo período de 2017. 

 

Diante deste contexto de melhora dos índices, cabe destacar a participação 

do soldado do Exército Brasileiro no cumprimento da missão, visto que mesmo sendo 

utilizado numa finalidade não característica do seu emprego, não mediu esforços 

para que a missão fosse cumprida da melhor maneira, colocando em prática de 

maneira eficaz alguns objetivos que constam no Programa de Instrução Individual 

Básica, como: Revista pessoal, dependência e veiculo; participar de uma instalação 

de um Posto de Bloqueio de Controle de Via Urbana; inspecionar viaturas, revistar 

pessoas e Fiscalizar documentos. 

Dentre as diversas Operações Furacão desenvolvidas, pelo gabinete da 

Intervenção Federal, para coibir este tipo de crime, destacam-se principalmente as 

seguintes: 

 

- Postos de Bloqueio, controle e fiscalização nos principais acessos á BR 101 

e á RJ 104, patrulhamento na Av. Brasil e prosseguimento das ações na Vila 

Kennedy, com efetivo de 1400 militares empregados no dia 21 de março de 2018. 

- Ações na rodovia que conduzem as divisas com os estados de São Paulo e 

Minas Gerais, Patrulhas motorizadas ao longo da Av. Brasil e em rodovias federais, 

BR 101 e Br 116, com efetivo de 1550 militares empregados no dia 09 de maio de 

2018. 

- Instalação de um Posto de Bloqueio de Controle de Estradas e de um Posto 

de Bloqueio de Controle de Via Urbana nas rodovias federais e estaduais (trechos 

selecionados da BR 116, BR 040, BR 101, Av Brasil e Arco Metropolitano, com o 

efetivo de 2200 militares empregados no dia 19 de junho de 2018. 

- Comunidade do Chapadão e da Pedreira, com o efetivo de 5400 militares 

empregados, no dia 26 de junho de 2018. 

Desta forma, nota-se que no decorrer da intervenção, as operações iniciais 

foram destinadas a coibir os principais indicadores de criminalidade, portanto o roubo 

de cargas foi um dos pioneiros nesta temática, sendo fortemente combatido pela 
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Força Terrestre. Conforme dados disponíveis pelo Instituto de Segurança Pública, 

percebe-se que até os dias atuais estes dados vêm alterando positivamente, 

deixando claramente um legado favorável para os cariocas pós Intervenção Federal. 

 

3.2. HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS 

 
Conforme informações divulgadas pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), 

órgão público que ficou responsável pelo controle dos indicadores de violência, o 

número de homicídios não obteve uma queda expressiva durante e após a 

Intervenção Federal. Porém, é inegável que a presença das Forças Armadas nas 

ruas, com advento das Operações Furacões, propôs a população uma sensação de 

segurança, mesmo que pontual. 

Os dados sobre os homicídios geram uma certa divergência sobre a eficiência 

do trabalho. Analisando o dado friamente, percebe-se que não houve uma melhora 

significativa neste indicador de criminalidade, porém deve ser abordado pois fazem 

parte dessa estatística, membros de um poder paralelo que, fortemente armados, 

tentaram coibir o poder do estado nas áreas das operações, utilizando armamentos 

de calibres restritos. 

 

 
GRÁFICO 2 – Homicídio Doloso 

Fonte: Instituto de Segurança Pública - http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/) Acesso em: 20 de maio 
de 2020. 

De forma contraria a segurança proposta pelo Estado, há a existência de um 

Poder paralelo estabelecido pelo crime organizado, com regras próprias de 

organização, e agindo de maneira totalitária às margens da lei. Este poder paralelo 

que passou a desafiar o Estado se configurou como as Facções Criminosas, que 

visando a grande movimentação financeira que girava em torno do tráfico ilícito de 

drogas, se tornaram os principais fornecedores e distribuidores de drogas no Brasil. 

http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/)
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Desta forma, de posse de grandes armamentos e com um grande volume de 

capital girando diariamente, as Facções Criminosas tornaram-se cada vez mais 

poderosas e presentes no cotidiano das comunidades, que devido aos problemas 

sociais locais, se tornaram frágeis perante a política de assistência social adotada 

pelos criminosos nos locais em que o Estado não se fazia presente, assim o tráfico 

de drogas encontrou a melhor forma de ser aceito pela população local e recrutar 

voluntários para as diversas atividades correlacionadas ao crime organizado. 

Dentro deste contexto, a Intervenção Federal tinha como uma das principais 

missões enfraquecer este poder paralelo, e com isso foram realizadas diversas 

operações com objetivos múltiplos, de forma a debilitar o crime organizado em suas 

mais diversas esferas. No tocante a apreensão de drogas, segundo o ISP, podemos 

perceber que houve uma alteração significativa entre os anos de 2017 e 2018, de 

forma que as diferenças em relação aos respectivos anos são de 4974 ocorrências, 

representando 10% a mais de casos. 

 

 
GRÁFICO 3 – Apreensão de drogas 

Fonte: Instituto de Segurança Pública (http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/) Acesso em: 21 de maio 
de 2020. 

 

Cabe ressaltar, mais uma vez, o emprego do Soldado de Caxias no 

cumprimento da missão, aplicando ensinamentos colhidos nas Instruções de GLO, 

como: Revista de Pessoas, dependência e veículos; executar uma prisão; preparar 

o setor de defesa e reagir a ação da força adversa. Cabe evidenciar, também, que 

neste tipo específico de operação, o objetivo principal das Forças Armadas era de 

cerco a localidade, de forma que os Órgãos de Segurança Pública pudessem operar 

dentro da área do conflito de maneira segura. 

http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/)
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Dentre as diversas Operações Furacão desenvolvidas no âmbito da 

Intervenção Federal com propósito de coibir o tráfico de drogas e a criminalidade, 

destacam-se, principalmente, as seguintes: 

- Operação Furacão, realizada na Cidade de Deus, Gardênia Azul, Outeiro, 

Vila do Sapê, Parque Dois Irmãos, com 4600 militares empregados, no dia 07 de 

junho de 2018. 

- Operação Furacão, realizada nas Comunidades da Rocinha, Vidigal, 

Chácara do Céu, com 4200 militares empregados, no dia 09 de junho de 2018. 

- Operação Furacão, realizada na região do Complexo do Alemão e da Penha, 

com 4200 militares empregados, no dia 20 de agosto de 2018. 

- Operação Furacão, realizada na Comunidade do Jacarezinho, com 1850 

militares empregados, no dia 15 de setembro de 2018. 

 

3.3 APARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 
Embora a Intervenção Federal tenha sido efetuada especificadamente na área 

da segurança pública, ela teve como principal causa a grave crise financeira no 

estado do Rio de Janeiro, que levou a um comprometimento geral nas finanças 

públicas do estado. 

Desta forma, as questões econômicas que rodeavam a intervenção federal 

eram imensamente importantes e interessantes sob o ponto de vista financeiro, 

tendo em vista a situação emergencial em que se encontrava o estado. 

Sendo assim, o socorro da União chegou sob a forma do Decreto 9.288/2018, 

em que no seu parágrafo terceiro tratava basicamente que o Interventor poderia 

requisitar a quaisquer órgãos os meios necessários para consecução do objetivo da 

intervenção, conforme mostra o Decreto abaixo: 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 84, caput, inciso X, da Constituição, 

DECRETA: 
Art. 1º Fica decretada intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro até 
31 de dezembro de 2018. 
Art. 3º As atribuições do Interventor são aquelas previstas no art. 145 da 
Constituição do Estado do Rio de Janeiro necessárias às ações de 
segurança pública, previstas no Título V da Constituição do Estado do Rio 
de Janeiro. 
§ 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, se necessário, os recursos financeiros, 
tecnológicos, estruturais e humanos do Estado do Rio de Janeiro afetos ao 
objeto e necessários à consecução do objetivo da intervenção. 
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§ 3º O Interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos, civis e militares, da 
administração pública federal, os meios necessários para consecução do 
objetivo da intervenção. 

 

Diante deste contexto, o Rio de Janeiro, através do Gabinete da Intervenção, 

passou a receber recursos de forma a reaparelhar e reestruturar os Órgãos de 

Segurança Pública, sendo beneficiados, principalmente, a Polícia Militar, Polícia 

Civil, e o Corpo de Bombeiros. Conforme quadro abaixo, segue alguns itens de maior 

expressão que foram adquiridos: 

 

 

Polícia Militar 
 

Polícia Civil 
 

Corpo de Bombeiros 

588 Viaturas Pick up 
Toyota Hylux (Patamo) 

1233 Viaturas Toyota 
Corolla 

64 Pistolas .40 Glock 

1071 Viaturas Toyota 
Corolla 

9.360 Pistolas .40 Glock 16 Jipes tração 4x4 

15000 Pistolas .40 Glock 2 Caminhões Reboques e 1 
Caminhão Baú 

5 motos aquáticas 

1000 Fuzis Parafal, calibre 
7,62 

4500 computadores da 
marca Dell Optilex 7060 

30 quadricilos 

9 Caminhões Reboques e 
8 Caminhões Baús 

5 cromatófagros - 
aparelhos que identificam 

substâncias químicas 

582 Flutuadores Salva- 
vidas 

92 Espingardas calibre 12 Analisador Genético de 
DNA e Plataforma Robótica 

de Pipetagem 

515 Coletes táticos de 
busca e salvamento 

2000 cartuchos de munição 
para atiradores de elite 

3 Helicópteros (previsão 
2021) 

8 submetralhadoras 

14 ônibus para transporte Software de monitoramento 
de rede sociais 

57 coletes balísticos nível 
3ª 

2000 coletes balísticos - Novo Centro de 
Treinamento Tático 

6 Blindados Paramout 
Maverick (manutenção) 

- 25 Viaturas para 
recolhimento de cadáveres 

Quadro 2 – Resumo de equipamentos adquiridos pelo Gabinete da Intervenção Federal. 

 
(Fonte: o autor - http://www.intervencaofederalrj.gov.br/imprensa/releases) Acesso em: 23 de maio de 
2020. 

 

3.4 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 

 
Aperfeiçoar as capacidades profissionais é essencial para o sucesso de 

qualquer área de trabalho, tendo em vista que ao aprimorar habilidades extras, 

propiciam-se ganhos na parte de gestão de pessoal, promovendo um aumento da 

http://www.intervencaofederalrj.gov.br/imprensa/releases
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satisfação profissional e um melhor rendimento nas atividades diárias, e 

consequentemente, alcançando resultados mais satisfatórios. 

Dentro desta linha de pensamento, existem diversos estágios no processo, 

cada um atendendo da melhor maneira as suas necessidades particulares, de forma 

que um Órgão de Segurança Pública, com a complexidade de manutenção da 

máquina pública em funcionamento, sem perder a sua finalidade principal, deverá 

abordar temas que capacitem os profissionais do setor administrativo e operacional, 

tratando estes de forma complementar. 

Sendo assim, o Gabinete da Intervenção Federal realizou diversos 

levantamentos, como forma de entender o sistema e, posteriormente, direcionar 

cursos e estágios para melhor desenvolvimento e desempenho do agente no cargo. 

Desta forma, foram executadas algumas atividades visando o aprimoramento os 

Órgãos. Abaixo pode-se observar algumas atividades propostas: 

 

1 Capacitação de agentes da Segurança Pública na Academia Militar das 
Agulhas Negras, visando aumentar a capacidade operativa das polícias. 
Na semana de 17 a 21 de Setembro de 2018, aconteceu o Primeiro Estágio 
de Operações em Ambiente de Mata, com a participação de 64 policias. 

2 Reformulação dos sistemas de Educação dos OSP, visando discussão sobre 
os currículos e mudanças pedagógicas para aperfeiçoar a formação desses 
agentes; 

3 No Centro de Adestramento Leste (CA – Leste) e no campo de Campo de 
Instrução de Gericinó, foram realizados diversos cursos e instruções no qual 
atenderam aos seguintes objetivos: simular o combate em protótipo de favela, 
simular entrada e progressão em região conflagrada, treino de tiro tático; 

4 Curso de aperfeiçoamento para fortalecer a atuação das Corregedorias; 

5 Curso de capacitação para fiscalização de contrato; 

6 Representantes dos OSP visitaram o Centro de Educação a Distância do 
Exército, com a finalidade de conhecer as estruturas físicas e os processos 
técnicos e pedagógicos; 

7 Visitação dos Capitães alunos da PMERJ a Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais do Exército, centro de excelência no ensino e discussão da doutrina 
militar; 

8 Seminário de Valorização do Policial Instrutor de Projetos de Prevenção, que 
teve como objetivo a troca de experiências e a atualização dos 
conhecimentos dos policiais que trabalham como instrutores nos projetos 
sociais; 

9 Capacitação de Ensino a Distância para instrutores na plataforma Moodle de 
Ensino a Distância (EAD); e 

10 Centro de Treinamento Tático da Corporação para o CBMERJ. 

Quadro 3 – Cursos e estágios com objetivo de Capacitação de Pessoal coordenado pelo GIF. 

 
(Fonte: o autor - http://www.intervencaofederalrj.gov.br/imprensa/releases) Acesso em: 23 de maio 
de 2020. 

http://www.intervencaofederalrj.gov.br/imprensa/releases
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3.5 FURTO DE VEÍCULOS. 

 
No que tange a furto de veículos, conforme gráfico abaixo, percebe-se que 

não houve uma melhoria significativa desses índices durante a Intervenção Federal, 

cabe salientar que o foco das Operações Furacões nas vias públicas não possuíam 

como objetivo principal coibir o furto de veículos e sim, a redução do número de 

roubos de cargas. Sendo assim, destaca-se no combate a este índice de 

criminalidade, a quantidade de veículos roubados que foram apreendidos e 

recuperados nos Posto de Bloqueio de Controle de Estradas (PBCE) e nos Posto de 

Bloqueio de Controle de Via Urbana (PBCVU), sendo motivo de observação positiva 

a postura dos militares, que as vezes permaneciam armados e equipados por mais 

de 8 horas na posição e a condução dos trabalhos perante a população, que exigiam 

dos militares, apesar do ambiente tenso das operações, que realizassem de maneira 

civilizada e eficaz os ensinamentos colhidos nas instruções referentes a revista 

pessoal, dependências, veículos e fiscalização de documentos. 

GRÁFICO 4 - Roubo de furto de Veículo 

(Fonte: Instituto de Segurança Pública - http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/) Acesso em: 19 de maio 
de 2020. 

 

3.6 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 

 
Esta análise do questionário irá retratar as respostas dadas pelos oficiais 

selecionados que participaram das Operações Furacões no ano de 2018, servindo 

na Guarnição do Rio de Janeiro e que foram responsáveis por conduzirem as 

instruções de preparação do efetivo empregado nas Operações. 

Tal restrição da amostra tem o intuito de compreender se os conteúdos das 

instruções previstas em manual atendem plenamente a condução de uma 

Companhia ou Pelotão num ambiente de combate urbano. Portanto, justifica-se a 

http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/)
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distribuição somente para militares que exerceram a função de Estado Maior, 

Comandante de Companhia e Comandante de Pelotão durante a Intervenção 

Federal. 

O questionário em questão abordou alguns aspectos doutrinários sobre a 

preparação dos Cabos/Soldados para as Operações de GLO. Foi perguntado se o 

militar considerava que as instruções, do Programa Padrão de Instrução Individual 

Básica (EB 70 – PP- 11.011) e do Programa de Instrução de Qualificação do Cabo 

e do Soldado – Instrução de Garantia da Lei e da Ordem e Instrução Comum (EB 

70-PP-11.012), eram suficientes para que os militares exercessem as suas funções 

da melhor maneira, tendo como resultado o gráfico abaixo: 

 

 
GRÁFICO 5 – Opinião da amostra, em porcentagem, sobre a preparação dos militares para as 

operações GLO. 
Fonte: o autor 

A percepção da amostra, de maneira geral, é bem dividida quanto a 

preparação dos militares para este tipo de operação. Neste contexto, 52,63% 

consideram que as instruções previstas em manuais foram suficientes para o 

desempenho dos militares nas áreas de operações, e os 47,37% restantes 

consideram que deveriam haver mais assuntos a serem explorados de forma que 

melhore a capacidade do soldado em GLO. Porém, quando a pergunta se delimitou 

ao desempenho destes militares in loco na área do combate urbano, a resposta da 

amostra foi única, de forma que 100% respondeu positivamente sobre a eficiência e 

capacidade dos militares na área de litígio. 

Outro item deste questionário procurou identificar algumas dificuldades 

encontradas pela tropa desde o momento da preparação até a desmobilização, e 

algumas oportunidades de melhorias para um possível emprego da Força Terrestre 

em conflitos futuros. Neste item, foi designado um espaço para uma pergunta 

“aberta”, no qual se destacaram as seguintes observações: 
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Principais dificuldades encontradas: 
 

a) “A maior dificuldade foi controlar o sigilo da área de operação antes que 

esta fosse realizada”; 

b) “Hostilidade dos habitantes locais, dificuldades em diferenciar os Agentes 

perturbadores da Ordem dos Habitantes locais...”; 

c) “As missões ocorriam em lugares variados e com finalidades diferentes, e 

como, por vezes, só sabíamos o objetivo da missão no momento da 

partida, devido a manutenção do sigilo, se tornava difícil coordenar a 

atividade da melhor maneira, pois ficava faltando o planejamento dos 

militares que iriam atuar na linha de frente com o seu pelotão”. 

Principais oportunidades de melhoria: 
 

a) “Uma legislação de retaguarda jurídica para as Forças Armadas neste 

contexto. Uma integração maior com as Forças Policiais durante as 

operações e uma veiculação maior nas mídias do trabalho 

desempenhado.”; 

b) “Acredito que, conforme vemos nos dias atuais, a participação em 

operações GLO cresceu consideravelmente. Com isso, faz-se necessária 

uma melhor preparação dos recursos humanos. Inicialmente na parte 

cognitiva na qual os conhecimentos na área do Direito são fundamentais. 

No que tange à preparação física e mental, exercícios podem ser previstos 

capacitando os militares nas possíveis regras de engajamento e na 

preocupação constante com a população.”; 

c) “Incluir instruções de direito constitucional, penal e penal militar, no sentido 

de melhor preparar e resguardar a tropa que está operando. Preparar a 

tropa para o tratamento com a população local, no sentindo de diferenciar 

o trato com os moradores locais e os Agentes perturbadores da Ordem, a 

fim de salvaguardar a credibilidade do EB”. 

Segundo as respostas dos itens abordados pelo questionário, pode-se chegar 

a uma conclusão parcial de que o emprego do Exército na Intervenção Federal no 

Estado do Rio de Janeiro foi eficiente, de forma que todos abordaram de forma 

positiva a competência dos cabos e soldados nas operações. Porém, foram 

levantados algumas dificuldades e oportunidades de melhorias dos militares que 

operaram na linha de frente, tal aspectos deverão ser motivos de análises posteriores 
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como forma de melhorar e aperfeiçoar cada vez mais a Força terrestre neste tipo de 

combate. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

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

compreensão sobre a eficiência do emprego do Exército Brasileiro na Intervenção 

Federal no Estado do Rio de Janeiro 

A revisão de literatura possibilitou concluir que a Intervenção Federal nos 

Órgãos de Segurança Pública se originou de um grave desiquilíbrio financeiro que o 

Estado vivenciava, ao ponto de aderir em setembro de 2017 o programa de Regime 

de Recuperação Fiscal como forma de retornar à trajetória do equilíbrio. Diante desta 

grave crise, o Governo do Estado se via impossibilitado e incapaz de reverter o 

cenário caótico e desastroso que se desenhava na Segurança Pública. 

Com um General de Exército no cargo de Interventor, a utilização do Exército 

Brasileiro na linha de frente era iminente e inevitável, devido aos altos índices de 

credibilidade do EB perante a sociedade e a confiança do Interventor na sua tropa 

adestrada. 

Esta confiança do General na sua tropa foi justificada com os resultados 

divulgados pelo ISP (Instituto de Segurança Pública), conforme a compilação de 

dados permitiu-se identificar que, dentre os índices de criminalidades avaliados, 

todos obtiveram uma resposta positiva, mesmo que, as vezes, os índices, 

isoladamente, não estivessem mostrando a realidade vivenciada pela população, era 

notório a sensação de segurança vivida pela população nos momentos em que a 

Força atuava. Destaca-se também a forma com que o Gabinete da Intervenção 

conduziu os assuntos extra operacional, no qual foi responsável pela coordenação e 

capacitação de diversos agentes da OSP e por administrar todos os processos de 

reaparelhamento dos diversos setores ligados a segurança do estado, surtindo 

efeitos até o presente momento com a chegada de alguns equipamentos. 

O acompanhamento cerrado da situação por parte do EM, Cmt de SU e de 

Pel, permitiram que estes vivenciassem uma oportunidade única de desenvolver 

experiências no combate real, sendo possível colocar em prática o aprendizado 

durante as instruções com a realidade tensa do combate urbano. Diante disso foi 

elaborado um questionário com esses participantes no qual conclui-se que a 
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formação do Soldado do Exército Brasileiro encontra-se eficiente. Porém, necessita 

de algumas melhorias no sentindo de aperfeiçoar a tropa, podendo desenvolver na 

parte cognitiva os conhecimentos na área do Direito e, no que tange à preparação 

física e mental, desenvolver exercícios que possam ser previstos para capacitar os 

militares com as possíveis regras de engajamento e na preocupação constante com 

a população. 

Conclui-se, portanto, que é inegável a eficiência do emprego do Exército 

Brasileiro nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem no combate à criminalidade 

durante a Intervenção Federal, sendo um excelente teste de interação da Força com 

a sociedade e com os órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, 

servindo de base para caso seja necessário o emprego da Força, num ambiente 

urbano, contra algo que ameace a Soberania Nacional. 
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO 

 
O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 

Militares do Cap Art Waldyr da Costa Neto, cujo tema é A Eficiência do Emprego do 
Exército Brasileiro nas Operações Conjuntas com os Órgãos de Segurança Pública 
na Intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. Pretende-se, através da 
compilação dos dados coletados, fornecer subsídios para um direcionamento mais 
preciso da eficiência das Instruções militares com foco nas Operações GLO. 

A fim de conhecer as necessidades operacionais dos militares, o senhor foi 
selecionado, dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste 
questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, colaborando nos estudos referentes a eficiência do emprego do Exército 
Brasileiro numa Operação GLO. Será muito importante, ainda, que o senhor 
complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do 
problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Waldyr da Costa Neto (Capitão de Artilharia – AMAN 2010) 

Celular: (21) 98264-7166 

E-mail: costaneto.art@gmail.com 
 
 

 

 

1. Qual seu nome? 
 
 

 

 

 

2. Qual seu posto ou Graduação? 
 
 

 

 

3.  O Sr participou de alguma Operação Furacão no ano da Intervenção? 

( ) SIM 

( ) NÃO 

IDENTIFICAÇÃO 

mailto:costaneto.art@gmail.com


 
 

 

 

 
 

4. Quais foram as principais dificuldades encontradas durante as Operações? 
 

 

 

5. Num contexto geral da Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro, o Sr 
considera que os Cabos/Soldados apresentaram um bom desempenho durante 
as operações? 
( ) SIM 
( ) NÃO 

 
6. Durante a preparação dos Cabos/Soldados para as Operações GLO, o Sr 

considera que as instruções do Programa Padrão de Instrução Individual Básica 
(EB 70 – PP- 11.011) e do Programa de Instrução de Qualificação do Cabo e do 
Soldado – Instrução de Garantia da Lei e da Ordem e Instrução Comum (EB 70- 
PP-11.012) são suficientes para que o militar exerça a sua função da melhor 
maneira? 
( ) SIM 
( ) NÃO 

 

 

 

7. O Sr verifica alguma oportunidade de melhoria para o emprego do Exército em 
operação GLO? 

 
 

 
 

 
 

 

Obrigado pela participação. 

ASPECTOS DOUTRINÁRIOS 

FECHAMENTO 


