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RESUMO 
O presente estudo tem como objetivo analisar o período da intervenção federal na área de 
segurança pública no Rio de janeiro, no ano de 2018. A partir disso, identificar possíveis violações 
de direitos e garantias fundamentais de moradores de comunidades em ações realizadas pelas 
forças de segurança. Pretende-se, com isso, nortear o emprego do Exército Brasileiro em ações 
futuras similares. Com a finalidade de assegurar o respeito aos direitos das populações em áreas de 
operações, sobretudo, de garantia da lei e da ordem, além de preservar a imagem do Exército 
Brasileiro. Propõe-se, portanto, o estabelecimento de protocolos e regras de engajamentos durante 
as operações de Garantia da Lei e da Ordem voltadas para evitar violações de direitos. Assim, 
considera-se que o tema poderá ter repercussão na capacitação profissional de militares e no 
emprego operacional, permitindo, com isso, uma evolução doutrinária. 
Palavras-chave: Intervenção federal. Garantia da Lei e da Ordem. Comunidade. Direitos 
fundamentais. Impacto.  
 
ABSTRACT 

The present study aims to analyze the period of federal intervention in the area of public security in 
Rio de Janeiro, in the year 2018. From this, identify possible violations of fundamental rights and 
guarantees of residents of communities in the actions carried out by security forces. It is intended, 
with this, to guide the employment of the Brazilian Army in  
similar future actions. In order to ensure respect for the rights of populations in areas of 
operations, above all, to guarantee law and order, in addition to preserving the image of the 
Brazilian Army. Therefore, it is proposed to establish protocols and rules of engagement during the 
Law and Order Guarantee operations aimed at preventing violations of rights. Thus, it is considered 
that the theme may have repercussions on the professional training of the military and on 
operational employment, thus allowing for a doctrinal evolution. 
Keywords: Federal intervention. Guarantee of Law and Order. Community. Fundamental rights. 
Impact.  
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1 INTRODUÇÃO 

A Teoria Geral dos Direitos Fundamentais é objeto de amplo estudo pela 

doutrina jurídica. Consagrando a importância do tema a Constituição Federal de 

1988 (CF/88), em seu Título II, aborda os direitos e garantias fundamentais.  

Pedro Lenza diferencia direitos de garantias da seguinte forma: 

(…) os direitos são os bens e vantagens prescritos na norma 
constitucional, enquanto as garantias são os instrumentos através dos 
quais se assegura o exercício dos aludidos direitos (preventivamente) ou 
prontamente os repara, caso violados (2019, p.1159). 

Particularmente sobre os direitos fundamentais, João Trindade Cavalcante 

Filho explica que: 

(...) poderíamos definir os direitos fundamentais como os direitos 
considerados básicos para qualquer ser humano, independentemente de 
condições pessoais específicas. São direitos que compõem um núcleo 
intangível de direitos dos seres humanos submetidos a uma determinada 
ordem jurídica (2016, p. 06). 

Da definição, acima exposta, podemos extrair uma das principais 

características dos direitos fundamentais que é a universalidade. Lenza (2019, p. 

1160) diz que “destinam-se, de modo indiscriminado, a todos os seres humanos”. 

Contudo, a efetividade desses direitos nas comunidades e favelas do Brasil, 

em particular, no Rio de Janeiro, é dificultada, em grande medida, pela 

incapacidade do Estado de prestar serviços públicos de qualidade a esses locais. 

Dentre esses serviços destaca-se a segurança pública.  

Com isso, esses territórios acabam sendo dominados por organizações 

criminosas, sobretudo, relacionadas ao tráfico de drogas. Em contrapartida, o 

Poder Público adota uma política de segurança calcada no confronto policial 

fazendo com que os índices de violência aumentem. 

Nesse contexto, o emprego do Exército Brasileiro (EB) em operações 

militares de cooperação e coordenação com agências (OCCA) aparece como uma 

possível solução para o problema. Estas operações são “executadas por elementos 

do EB em apoio aos órgãos ou instituições (governamentais ou não, militares ou 

civis, públicos ou privados, nacionais ou internacionais), definidos genericamente 

como agências” (BRASIL, 2017, p. 3-14). 

Por envolver questão de segurança pública onde a possibilidade de combate 

propriamente dito é real, o emprego do EB, nesse caso, é considerado uma 

circunstância especial. Para tanto, são planejadas e executadas as operações de 

Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) (BRASIL, 2017). 

O Manual de Campanha Operações traz a seguinte definição sobre Op GLO: 
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É uma operação militar conduzida pelas Forças Armadas, de forma 
episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado. Tem 
por objetivo a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio. Ocorre nas situações em que houver o 
esgotamento dos instrumentos previstos no art. 144 da Constituição ou 
nas que se presuma ser possível a perturbação da ordem (2017, p. 3-16). 

Assim como as Op GLO encontram respaldo constitucional, o instituto da 

intervenção federal que está previsto no art. 34 da CF/88, conforme se verifica: 

 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;  

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. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

Para Moraes (2005, p. 229) a Intervenção Federal sendo “instituto típico da 

estrutura do Estado Federal, repousa a intervenção no afastamento temporário da 

atuação autônoma da entidade federativa sobre a qual a mesma se projeta”.  

Existem três espécies de intervenção federal, a saber: espontânea, 

provocada por solicitação e provocada por requisição. No caso da intervenção no 

Rio de Janeiro, ela foi espontânea, pois o Presidente da República agiu de ofício e 

com base no art. 34, III da CF/88 (LENZA, 2019). 

No que tange a competência o art. 84, inciso X, da nossa Carta Magna, 

estabelece que compete privativamente ao Presidente da República decretar e 

executar a intervenção federal de forma espontânea ou mediante provocação. 

Com a aprovação do decreto interventivo, deve ser nomeado pelo 

Presidente um Interventor, afastando, até que volte para a normalidade, as 

autoridades envolvidas. Cessando os motivos para a continuidade da intervenção, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm#art1
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estes poderão ter seus cargos restabelecidos, salvo algum impedimento legal (art. 

36, § 4.º) (LENZA, 2019). 

Em 16 de fevereiro de 2018, o então Presidente da República, Michel 

Temer, por meio do Decreto nº 9.228/18, autorizou a intervenção federal no Estado 

do Rio de Janeiro. Tal medida tinha como objetivo pôr termo ao grave 

comprometimento da ordem pública do referido Estado. 

Para tanto foi nomeado para o cargo de Interventor o General de Exército 

Walter Souza Braga Netto, que ficou responsável por exercer o controle 

operacional de todos os órgãos estaduais de segurança pública. 

Cabe ressaltar que a intervenção federal sofre controle político pelo 

Congresso Nacional. Este controle ocorrerá no prazo de 24 horas da expedição do 

decreto interventivo, cabendo ao Presidente do Senado Federal convocar 

extraordinariamente, e pelo mesmo prazo de 24 horas, a respectiva Casa 

Parlamentar se esta estiver em recesso.  

Dessa forma, o Congresso Nacional poderá aprovar ou rejeitar a 

intervenção, sempre por meio de decreto legislativo. No caso de rejeição deverá 

ser promovida a suspensão da execução do decreto executivo. O quórum de 

aprovação do decreto legislativo é de maioria simples, diferentemente do que 

ocorre nas hipóteses de estado de defesa e estado de sítio (LENZA, 2019). 

Pedro Lenza leciona ainda que: 

Em caso de rejeição pelo Congresso Nacional do decreto interventivo, o 
Presidente da República deverá cessá-lo imediatamente, sob pena de 
cometer crime de responsabilidade (art. 85, II – atentado contra os 
Poderes constitucionais do Estado), passando o ato a ser inconstitucional 
(2019, p. 557). 

 Diante dos aspectos apresentados, torna-se, portanto, um grande desafio 

diante de uma medida excepcional como a intervenção federal, conciliar a proteção 

dos direitos e garantias fundamentais dos moradores de comunidades e favelas do 

Rio de Janeiro, que já se encontram em situação clara de hipossuficiência, com as 

ações de segurança pública decorrentes dela. E a participação do Exército 

Brasileiro como ator de destaque nesse cenário, principalmente, na condução de 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem aponta para uma questão relevante a 

ser considerada. 

1.1 PROBLEMA 

A intervenção federal no Rio de Janeiro limitou-se à área da segurança 

pública, o que gerou apreensão por parte da população de comunidades e 
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entidades civis, sobretudo, de direitos humanos quanto a possíveis violações de 

direitos e garantias fundamentais, apesar de que “a Constituição não estabelece 

nenhuma possibilidade de restrição a direitos na hipótese de decretação de 

intervenção federal” (LENZA, 2019, p. 564). 

Em 19 de fevereiro de 2018, o ministro da Defesa, Raul Jungman, 

pronunciou-se no sentido de ser favorável ao cumprimento de mandatos coletivos 

de busca, apreensão e captura; e mandatos coletivos de prisão. Este 

pronunciamento teve uma repercussão muito negativa. Diante disso, no dia 20 de 

fevereiro de 2018, o Ministério Público Federal divulgou uma nota técnica criticando 

o decreto presidencial. Em seguida, outros órgãos públicos e diversas entidades 

civis manifestaram preocupação com possíveis violações de direitos das 

populações nas áreas de atuação das ações das forças de segurança. 

Com isso, é razoável pensar que em situações atípicas, como foi o caso da 

Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro, em 2018, esses direitos podem 

ser ainda mais afetados. 

Não obstante, foi observada uma forte cobertura pelos diversos tipos de 

mídia das operações militares e policiais dando ênfase ao impacto negativo nos 

direitos e garantias fundamentais das populações locais.  

Nesse ponto, destaca-se o conceito de dimensão informacional de um 

Ambiente Operacional. O Manual de Campanha Operações de Informação explica 

que: 

A dimensão informacional do ambiente operacional, em uma sociedade 
cada vez mais influenciada pela informação, reveste-se de destacada 
importância, uma vez que a percepção estabelecida como válida nas 
mentes de um ou mais públicos-alvo – a narrativa dominante – pode ser 
considerada um ponto decisivo nas operações militares contemporâneas e 
o “terreno” informacional passa a ser tão importante quanto o físico e o 
humano (2014 p. 2-6). 

Adiante, o mesmo manual fala sobre a importância da opinião pública: 

A comunicação com as sociedades nacional e global determina a narrativa 
dominante. A importância atribuída à opinião pública, portanto, transforma-
a em um dos Centros de Gravidade a ser conquistado em qualquer 
situação de emprego de elementos da F Ter (2014 p. 2-6). 

Portanto, no sentido de orientar o emprego do EB em Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem, e buscando minimizar os efeitos negativos à imagem 

da Força foi formulado o seguinte problema:  

Analisando a intervenção federal na área de segurança pública no Rio de 

janeiro, no ano de 2018, quais os direitos e garantias fundamentais dos moradores 

das comunidades que foram mais afetados pelas ações das forças de segurança? 
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1.2 OBJETIVOS 

A fim de determinar os principais direitos e garantias fundamentais afetados, 

principalmente, pelas operações militares e policiais nas comunidades do Rio de 

Janeiro, o presente estudo pretende analisar o período da intervenção federal na 

área de segurança pública no Rio de janeiro, no ano de 2018.  

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. Identificar as principais ações e eventos das forças de segurança que 

tiveram repercussão negativa e afetaram direitos e garantias fundamentais; 

b. Identificar os principais impactos para as forças de segurança das ações que 

afetaram direitos e garantias individuais; 

c. Identificar os principais direitos e garantias fundamentais atingidos pelas 

forças de segurança durante a Intervenção Federal. 

1.3. JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O emprego das Forças Armadas, em particular do Exército Brasileiro, nas 

operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) tem ganhado destaque nos 

últimos anos. No âmbito das considerações civis, tem-se observado a importância 

e preocupação com o respeito aos direitos e garantias fundamentais da população 

envolvida nas áreas Op GLO durante todas as fases das operações, contudo, 

ainda ocorrem problemas nesse aspecto. Esse fator, inclusive, é utilizado no 

campo informacional em larga escala podendo comprometer o andamento e 

sucesso das missões.  

O presente estudo justifica-se por promover uma pesquisa a respeito de um 

tema atual, que foi a Intervenção Federal em 2018, com a identificação e análise 

das ações de forças de segurança em Op GLO que afetaram os direitos e garantias 

fundamentais dos moradores de comunidades do Rio de Janeiro, bem como os 

direitos e garantias envolvidas. É, ainda, de suma importância para, nortear o 

emprego futuro do Exército Brasileiro em operações similares. 

O trabalho pretende, ainda, influenciar o aspecto atitudinal de militares com 

relação à dimensão humana do ambiente operacional e servir de pressuposto 

teórico para outros estudos que sigam nesta mesma linha de pesquisa. 
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2 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 revisão de literatura no período de jan/2005 a abr/2020. Essa delimitação 

baseou-se na necessidade de usar como referência a doutrina jurídica atual sobre 

o tema, visto que o instituto constitucionalmente previsto da Intervenção Federal foi 

empregado pela primeira vez no Rio de Janeiro, apenas em 2018, após quase 30 

anos da promulgação da Magna Carta.  

O limite anterior foi determinado almejando incluir estudos doutrinários sobre 

direitos fundamentais e intervenção federal. Entretanto, com a intervenção federal 

em 2018, o debate entorno do tema tornou-se mais atual, dessa forma, ganhando 

maior visibilidade. 

Foram utilizadas as palavras-chave Intervenção Federal, direitos e garantias 

fundamentais, comunidades, e segurança pública, na base de dados RedeBIE, 

Pergamum, Lilacs, Scielo, em sítios eletrônicos de procura na internet. 

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura limitou-se a 

operações de cooperação e coordenação com agências, com enfoque majoritário 

na participação do Exército Brasileiro nas comunidades da cidade do Rio de 

Janeiro, durante a intervenção federal em 2018, em Operações de Garantia da Lei 

e da Ordem. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, relacionados à Intervenção Federal e 

Direitos Fundamentais; 

- Estudos, matérias jornalísticas que tratam sobre violações de direitos 

decorrentes da intervenção federal no Rio de Janeiro;  

- Estudo da legislação pátria que trata sobre o tema; e 

- Estudos qualitativos sobre a Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego de tropas em de operações de guerra 

convencional; 

- Estudos cujo foco central seja relacionado estritamente ao emprego tático 

de tropas militares em operações de GLO; e 

- Estudos com finalidade distinta da abordagem de considerações civis em 

operações. 
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3 METODOLOGIA 

O presente projeto utiliza a metodologia que se embasa no estudo 

descritivo – analítico desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, mediante o 

estudo de explicações embasadas em trabalhos publicados sob a forma de livros, 

especificamente do autor Pedro Lenza, além de revistas, artigos, publicações 

especializadas, imprensa escrita e dados oficiais publicados na internet, que 

abordem direta ou indiretamente o tema do presente estudo, Direitos e Garantias 

Fundamentais e Intervenção Federal no Rio de Janeiro.  

 No que se refere à utilização e abordagem dos resultados trata-se de uma 

pesquisa pura, à medida que terá como único fim a ampliação dos conhecimentos 

e qualitativa, pois busca analisar a intervenção federal na área de segurança 

pública no Rio de janeiro, no ano de 2018, e fazer uma análise de quais os direitos 

e garantias fundamentais foram mais afetados. 

Quanto aos objetivos, a orientação dessa pesquisa baseia-se no método 

descritivo, uma vez que buscará descrever, explicar, classificar e esclarecer o 

problema apresentado, e exploratório quando objetiva aprimorar as ideias através 

de informações sobre Intervenção federal e os direitos e garantias fundamentais. 

 4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As pesquisas sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro, em 2018, 

apontam ações realizadas pelas forças de segurança com potencial de violar 

direitos e garantias fundamentais.  

Dentre eles destacam-se o relatório “circuito de favelas por direitos”, do ano 

de 2018, e o relatório “À deriva: sem programa, sem resultado, sem rumo”. O 

primeiro foi elaborado por membros das Defensorias do Estado do Rio de Janeiro e 

da União, por moradores de favelas, jornalistas e ativistas de direitos humanos. 

Enquanto o último foi desenvolvido pela ONG Relatório do Observatório da 

Intervenção, com a coordenação do Centro de Estudos de Segurança e 

Cidadania (CESeC) da Universidade Candido Mendes. 

O estudo da DPE/RJ traz relatos de moradores que sofreram violações de 

direitos por parte das polícias e do Exército durante o ano de intervenção no Rio, 

sendo as áreas pobres, as principais violadas pelos agentes da segurança 
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pública. Neste material, há uma lista de violações recorrentes encontradas nas 

mais de 30 favelas visitadas pela defensoria. 

As violações foram separadas em cinco grupos, a saber: violação em 

domicílio, abordagem, letalidade provocada pelo Estado, operação policial e 

impactos (Figura1). 

 

Figura 1 – Matriz das Violações 
Fonte: DPRJ. Relatório Parcial – Circuito Favela por Direitos. 

Apesar de menos abrangente o trabalho coordenado pela CESeC traz ações 

que se destacaram por ganharem notoriedade na mídia, como os três exemplos a 

seguir: 

• Logo após o decreto, em 19 de fevereiro, o ministro Raul Jungmann 
relatou que o Exército pretendia usar mandados coletivos de busca, 
apreensão e até de prisão. A Advocacia Geral da União anunciou que 
defenderia a medida, indo ao Supremo Tribunal se fosse necessário. 
Diante da reação negativa da comunidade jurídica, o governo desistiu do 
projeto. 

• No dia 20, em uma operação na favela Kelson’s, militares revistaram 
mochilas de crianças uniformizadas a caminho da escola. O Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) emitiu nota 
apontando a violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

• Em sua primeira operação na Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia, em 23 
de fevereiro, militares abordaram aleatoriamente os moradores e os 
fotografaram junto aos seus documentos de identificação. As imagens 
seriam remetidas para a Polícia, para checagem de antecedentes 
criminais. A OAB-RJ e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro reagiram, 
lembrando que o Código Penal exige que as abordagens sejam baseadas 
em elementos objetivos e que o procedimento colocava toda a 
comunidade como suspeita. Apesar de defendida pelo Comando Militar do 
Leste, a ação não se repetiu. (2018, p.8) 
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 Nos três casos acima o impacto foi negativo na imagem, particularmente, do 

Exército Brasileiro. Reportagem da BBC Brasil publicou “Intervenção no Rio: 

mandados de busca coletiva são ilegais e criminalizam pobreza, afirmam juristas.” 

(Schreiber, 2018).  

Já o jornal Folha de S. Paulo trouxe “Militares do Exército tiram 

foto e 'ficham' morador de favela no Rio” (Rangel e Verpa, 2018). A reportagem 

relata, ainda, que: 

Militares do Exército exigiram RG e tiraram fotos individuais para “fichar” 
moradores de favelas do Rio durante operação nesta sexta (23). O 
procedimento, criticado pela OAB-RJ, Defensoria e ativistas de direitos 
humanos, foi adotado em diferentes pontos das comunidades, de onde as 
pessoas só podiam passar depois de cadastramento das Forças Armadas. 
(Rangel e Verpa, 2018). 

 No dia 23 de abril de 2018, o Procurador-Geral de Justiça Militar, Jaime de 

Cassio Miranda, encaminhou para o Interventor e Comandante Militar do Leste, 

uma recomendação – Ofício nº 476/GAB-PGJM/MPM - versando sobre adoção de 

protocolo nas abordagens durante a intervenção federal. Alguns dos pontos 

abordados pelo documento foram: 

2. No tocante à abordagem e revistas de crianças, adolescentes, idosos e 
pessoas com deficiência, a elaboração das regras deverá observar as 
disposições dos seus respectivos Estatutos (Leis 8.069/1990, 10.471/2003 
e 13.146/2015), colocando-se o Parquet Castrense à disposição para 
colaboração ou participação em grupo de trabalho que eventualmente seja 
criado com esse objetivo. 

(...) 

4. Enfatiza-se, por fim, que a adoção de um protocolo de abordagem tem 
por objetivo primordial garantir o respeito aos direitos humanos, diante do 
que se recomenda, igualmente, que, na preparação de militares engajados 
em operações de garantia da lei e da ordem, especialmente durante a 
Intervenção Federal, sejam abordados temas de direitos humanos 
(Miranda, 2018). 

 Observa-se, portanto, que ocorreu uma forte da pressão da imprensa e de 

vários órgãos públicos sobre as forças de segurança que fizeram com que o 

Gabinete da Intervenção Federal tivesse que reavaliar as medidas adotadas 

resultando no abandono dessas práticas. A postura adotada acabou ratificando a 

inaplicabilidade de procedimentos adotados e a patente violação de direitos.  

Ante o exposto e com a finalidade de tornar o presente estudo conciso e 

objetivo, serão detalhados à frente os seguintes direitos fundamentais: o direito 

fundamental de liberdade de locomoção; inviolabilidade da intimidade, vida privada, 

honra e imagem das pessoas; inviolabilidade domiciliar e o princípio da legalidade; 

e a proteção à infância. 



10 

 

 A violação do direito fundamental de liberdade de locomoção está 

configurada nas ações de “fichamento” e cadastramento dos moradores das 

comunidades. Este direito encontra amparo no art.5º, XV e LXI da CF/88:  

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo 
qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair 
com seus bens; 

(...) 

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de 
transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei; 
(Constituição Federal, 1988). 

 Pelo mesmo motivo, ou seja, o “fichamento” e cadastramento de moradores, 

verifica-se uma conduta potencialmente violadora do direito fundamental de 

inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. 

Particularmente, pelas fotos tiradas de documentos. A CF/88 prevê que “são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação’’ (art. 5º, Inc. X, CF/88). 

 Já a violação do direito fundamental de obediência ao princípio da legalidade 

pode ser extraída da situação de mandados coletivos defendida inicialmente na 

Intervenção Federal. O texto constitucional contempla que “ninguém será obrigado 

a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5º, Inc. II, 

CF/88). 

           O diploma legal que estabelece as regras sobre o mandado de busca é o 

Decreto-Lei Nº 3.689, de 3 de Outubro de 1941, o Código de Processo Penal. 

Observamos em seu Art. 243 que: 

Art. 243.  O mandado de busca deverá: 

I - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será 
realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou 
morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá 
de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem; 

II - mencionar o motivo e os fins da diligência; 

III - ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer 
expedir. 

§ 1
o
 Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de 

busca. 

§ 2
o
 Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor 

do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. (Código 
de Processo Penal, 1941). 

           Da rápida leitura do Inciso I, do referido artigo, verificamos que um mandado 

de busca para uma rua ou quarteirão inteiro, por exemplo, não se amolda a 
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intenção da norma. É necessária a identificação do imóvel e do morador pelo 

mandado. Caso contrário, muitas pessoas sem nenhum tipo de envolvimento em 

ato ilícito, ou pior, sem nenhuma suspeita razoável estariam abarcadas pelo 

mandado. 

          No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro apreciou o 

assunto em sede de Habeas Corpus à pedido da Defensoria Pública do Estado do 

Rio de Janeiro em agosto de 2017. Na oportunidade, o Desembargador João 

Batista Damasceno deferiu liminar suspendendo o mandado de busca e apreensão 

coletivo aos moradores das comunidades do Jacarezinho, Manguinhos, Mandela, 

Bandeira 2 e Conjunto HabitacionalMorar Carioca/Triagem, afirmando que: 

Tenho que o mandado de busca e apreensão genérico nas favelas e 
bairros da periferia elencados na decisão está eivado de vícios que o torna 
ilegal, bem como violador da ordem constitucional pelo que deve ser 
“revogado”, uma vez que tal ilegalidade e inconstitucionalidade 
contaminam todos os indícios probatórios colhidos e nele lastreados. 
(Damasceno, 2017). 

  Além disso, o emprego de mandados coletivos fere o direito fundamental de 

inviolabilidade domiciliar. A Carta Maior prescreve que “a casa é asilo inviolável do 

indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo 

em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, 

por determinação judicial” (art. 5º, Inc. XI, CF/88). 

 Ainda sobre a inviolabilidade domiciliar, o STF, ao julgar o tema 280 da 

repercussão geral, firmou a seguinte tese: 

(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, 
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, 
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa 
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade 
disciplinar, civil e penal do agente ou autoridade, e de nulidade dos atos 
praticados (RE 603.616, j.05.11.2015, DJE de 10.05.2016). 

           Resta, portanto, patente que tal medida não encontra amparo legal no nosso 

ordenamento jurídico, sendo decidido, inclusive pelos tribunais pela sua 

inaplicabilidade e inadequação fática, e mais do que isso, configurando verdadeira 

coação ilegal o uso desse instituto. 

 Por fim, apesar de topograficamente estar localizado como direito social na 

Constituição Federal/88, a proteção à infância também é considerado um direito 

fundamental pela boa doutrina e jurisprudência. Sua violação é clara quando 

ocorreram as revistas de mochilas de crianças nas comunidades por agentes de 

segurança. 
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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 importância da proteção de direitos e garantias fundamentais 

da população em Operação de Garantia da Lei e da Ordem. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que durante a Intervenção 

Federal no Rio de Janeiro em 2018, ocorreram violações a direitos fundamentais 

de moradores de comunidades durante ações das forças de segurança. E que 

esses episódios tiveram um impacto negativo na imagem do Exército Brasileiro, 

interferindo na execução das missões. 

Ressalta-se que o decreto interventivo previa a intervenção federal até 31 de 

dezembro de 2018, e que muitas das ações duramente criticadas pela opinião 

pública, imprensa e órgãos públicos ocorreram ainda nos primeiros meses da 

intervenção. Dessa forma, entende-se que estas ações foram precipitadas e 

totalmente desligadas das ordens do Estado de Direito. 

A compilação de dados permitiu identificar alguns direitos fundamentais que 

pela repercussão destacaram-se dos demais e, portanto, servem de lições 

aprendidas, são eles: o direito fundamental de liberdade de locomoção; 

inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas; 

inviolabilidade domiciliar e o princípio da legalidade; e a proteção à infância. 

Recomenda-se, assim, que sejam estabelecidos protocolos e regras de 

engajamento desde os momentos iniciais voltados para o atendimento de questões 

envolvendo direitos fundamentais.  

Conclui-se, portanto, que é inegável a importância tanto no planejamento 

quanto na execução de Operações de Garantia da Lei e da Ordem, como as que 

ocorreram durante a intervenção federal, do aspecto relacionado à dimensão 

humana, sobretudo, no que diz respeito à proteção dos direitos e garantias 

fundamentais, à obediência à legalidade e ao Estado de Direito. Caso contrário, o 

impacto será invariavelmente negativo no campo informacional. 
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ANEXO A: Solução Prática 
 

 A presente pesquisa concluiu que é de vital importância para o sucesso das 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem, como as que ocorreram durante a 

Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2018, o planejamento 

e execução das ações das forças de segurança no sentido de não comprometerem 

os direitos e garantias fundamentais da população local. A Dimensão Humana e o 

Campo Informacional são fatores cada vez mais determinantes na condução das 

Operações Militares. Para tanto, é importante que: 

 - Os militares sejam instruídos e capacitados para adotarem procedimentos 

que respeitem os direitos e garantias da população; 

 - Uso de filmagens nas ações a fim de serem utilizadas para esclarecer 

situações que possam gerar polêmicas; 

 - As Operações Psicológicas tenham destaque nesse cenário, visando o 

apoio da população local; 

 - O Apoio Jurídico nessas operações tenham estreitas ligações com outros 

órgãos públicos, num ambiente interagências, sobretudo, Defensoria Pública e 

Ministério Público; 

 - Mantenham-se boas relações com organizações civis, como organização 

de moradores e as defensoras de Direitos Humanos; 

 - Sejam criados mecanismos de ampla transparência durante todas as fases 

das operações, visando influenciar positivamente a opinião pública. 

 


