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RESUMO EXECUTIVO 

 

O presente trabalho se propôs, a partir do estudo do emprego do Exército Brasileiro 
na Força de Pacificação ARCANJO e na Intervenção Federal na Área de Segurança 
Pública do Estado do Rio de Janeiro, revelar os principais aspectos observados no 
campo operativo e na dimensão informacional que, na prática, contribuíram para a 
retirada da liberdade de ação dos agentes perturbadores da ordem púbica ligados às 
facções criminosas do estado e para a consequente melhoria na sensação de 
segurança experimentada pela população fluminense, fruto da redução dos 
principais  índices de criminalidade. Constituiu-se, ainda, como objetivo secundário, 
a investigação da natureza do conflito atualmente travado nas favelas cariocas. Para 
tanto, desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa, por meio de uma revisão 
documental e bibliográfica, bem como pela análise de dados disponibilizados pelo 
Instituto de Segurança Pública. Os resultados obtidos apontam para uma relevante 
contribuição da Força Terrestre nas quedas dos principais indicadores de 
criminalidade observados no período em que as atuações se deram. Não obstante o 
sucesso destacado, torna-se imperativo que o papel exercido pelo componente 
militar, como elemento estabilizador e garantidor da lei e da ordem em um esforço 
de pacificação, deve obrigatoriamente ser complementado por ações de caráter 
político e socioeconômico a cargo do componente civil, sob pena de inviabilizar-se a 
continuidade do processo de resgate da presença do estado no exercício de 
políticas públicas voltadas para o atendimento das necessidades básicas da 
população que vive sob o julgo de grupos criminosos. Ademais, após a análise das 
evidências, o presente estudo conclui que o conflito diário travado no interior das 
favelas cariocas possui estreita correspondência com as chamadas Guerras de 4ª 
Geração. Ao final, com base nos resultados obtidos por meio da abordagem do tema 
proposto, são delineados um rol de ensinamentos e recomendações, capazes de 
nortear o processo de planejamento e condução de novas operações inseridas no 
contexto do combate a organizações criminosas. 
 
Palavras-Chave: Força de Pacificação, Intervenção Federal, Operações Militares, 
Dimensão Informacional. 
 



 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Con base en el estudio del uso del Ejército Brasileño en la Fuerza Pacificadora 
ARCANJO y en la Intervención Federal en el Área de Seguridad Pública del Estado 
de Río de Janeiro, este trabajo tiene como objetivo revelar los principales aspectos 
observados en el campo operativo y en la dimensión informativa que, en la práctica, 
contribuyeron a retirar la libertad de acción de los agentes que perturban el orden 
público vinculados a las facciones criminales del Estado y a la consecuente mejora 
en el sentido de seguridad que vive la población carioca, como resultado de la 
reducción de las principales tasas de criminalidad. La investigación de la naturaleza 
del conflicto que se libra actualmente en las favelas de Río también se constituyó 
como un objetivo secundario. Para intentarlo, se desarrolló una investigación 
cualitativa, a través de una revisión documental y bibliográfica, así como el análisis 
de los datos puestos a disposición por el Instituto de Seguridad Pública. Los 
resultados obtenidos apuntan a una contribución relevante de la Fuerza Terrestre en 
las caídas de los principales indicadores de criminalidad observados en el período 
en el que se desarrollaron las acciones. No obstante el notable éxito, es imperativo 
que el papel que juega el componente militar, como elemento estabilizador y garante 
del orden público en un esfuerzo de pacificación, se complemente con acciones 
políticas y socioeconómicas bajo la responsabilidad del componente civil. bajo pena 
de comprometer la continuidad del proceso de recuperación de la presencia del 
Estado en el ejercicio de políticas públicas orientadas a atender las necesidades 
básicas de la población que vive bajo el juicio de grupos criminales. Además, luego 
de analizar la evidencia, este estudio concluye que el conflicto diario que se libra en 
el interior de las favelas de Río está estrechamente relacionado con las llamadas 
Guerras de la 4ª Generación. Al final, a partir de los resultados obtenidos a través del 
abordaje de la temática propuesta, se esboza un listado de lecciones y 
recomendaciones, capaces de orientar el proceso de planificación y conducción de 
nuevas operaciones en el contexto del combate a las organizaciones criminales. 
 

Palabras clave: Fuerza Pacificadora, Intervención Federal, Operaciones Militares, 
Dimensión Informativa. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O crescimento do crime organizado no Estado do Rio de Janeiro, ao longo dos 

anos, constitui-se em um fenômeno que, além de abranger outros fatores 

facilitadores para sua consolidação, possui estreito vínculo com a deterioração do 

tecido político, econômico e social fluminense; consequência da ausência de 

políticas públicas, sobretudo daquelas voltadas às populações em maior grau de 

vulnerabilidade. Tudo isso é potencializado por uma grave crise fiscal e por um alto 

grau de corrupção sistêmica, que se faz presente em diversas esferas do poder. A 

omissão do poder público, quanto à necessidade de se fazer presente nas 

chamadas comunidades carentes e favelas, criou um vácuo de autoridade, terreno 

fértil para o fortalecimento de diversas facções criminosas, que passaram a 

controlar esses territórios, transformando-os em verdadeiras fortalezas, a fim de 

propagar a cultura do medo, como um claro desafio ao império da lei. Esta 

constatação é reforçada pelo General Álvaro Braga, autor do prefácio do livro “Os 

583 dias da pacificação dos Complexos da Penha e do Alemão”: 

[…] um Código Penal ultrapassado e totalmente ineficaz; a inexistência de 
um sistema de inteligência de segurança pública, a nível nacional, que 
possibilite a interoperabilidade dos diferentes órgãos estaduais; e a 
existência de idiossincrasias significativamente nocivas, como é o caso de 
uma corrupção endêmica que, originada em fontes de natureza política, é 
conduzida por uma banda podre infiltrada em todos os níveis que dificulta 
qualquer evolução na nobre atividade policial de proteger e servir. 
Exemplo típico dessa solerte e insidiosa situação é a eclosão de milícias, 
organizações criminosas plenamente integradas por policiais militares e 
civis. (BRAGA, 2012 apud LIMA, 2012, p. 9). 

 
Por outro lado, conforme aponta Da Costa (2019, p. 15) “Tal fato é, 

possivelmente, um estímulo à retomada do progresso da sociedade fluminense, a 

qual sentiu, nos últimos tempos, os efeitos de sua fragilidade econômica e o 

aumento acelerado da violência.” 

As experiências operativas colhidas no Haiti a partir de 2004, na Missão das 

Nações Unidas para Estabilização da nação caribenha (MINUSTAH)¹, após 13 

(treze) anos de exitoso emprego de sucessivos contingentes das Forças Armadas 

brasileiras, trouxeram ganhos substanciais quanto às capacidades requeridas a 

uma Força desdobrada em território Nacional para atuar em proveito da 

pacificação de áreas dominadas pelo Crime Organizado, no que se refere à 

_____________ 
¹ Sigla no idioma francês: Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti, que em português significa 

Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti. 
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Doutrina, Organização, Material, Educação, Pessoal, Adestramento, Infraestrutura 

e Interoperabilidade (DOMEPAII). 

Neste contexto, particularmente no Estado do Rio de Janeiro, observa-se a 

partir de 2010, o incremento do emprego do Exército Brasileiro com os objetivos 

precípuos de desarticular Organizações Criminosas (ORCRIM) e de estabilizar 

territórios dominados por traficantes e milicianos, retirando a liberdade de Ação 

destes Agentes Perturbadores da Ordem Pública (APOP), e contribuindo com o 

irrefutável aumento da percepção/sensação de segurança da população 

fluminense e com a queda dos índices de criminalidade do Estado, durante o 

período em que operações desta natureza foram desencadeadas.(BRAGA, 2012 

apud LIMA, 2012) 

Sendo assim, assume posição de relevo e convém ser posto em evidência, o 

emprego do Exército Brasileiro nas Operações de Pacificação dos Complexos 

do Alemão e da Penha; bem como na Intervenção Federal na área de 

Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, levando-se em conta os 

excepcionais resultados alcançados em ambas as atuações da Força Terrestre. 

No que se refere à criação da Força de Pacificação, LIMA (2012) ressalta que a 

mesma teve origem, no bojo da criação das Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPP), após demanda apresentada ao Governo Federal, pelo então Governador do 

Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, no final do ano de 2010. A solicitação 

apresentada contemplava inicialmente o apoio do Exército Brasileiro nas ações de 

invasão ao Complexo do Alemão, como aproveitamento do êxito obtido pela 

atuação das forças de segurança do Estado em operação realizada no Complexo 

da Penha no dia 25 de novembro daquele ano e que acarretou a fuga de grande 

número de criminosos, com grande repercussão midiática nacional e internacional.  

Essas atuações dos órgãos de segurança pública possuíam como principal 

motivação, a necessidade de se dar uma resposta às diversas ações de violência 

na capital do Rio de Janeiro e em cidades de sua região metropolitana e Região 

dos Lagos, perpetradas de acordo com ordens emitidas após aliança estabelecida 

entre as lideranças das duas principais facções criminosas existentes, os Amigos 

dos Amigos (ADA) e o Comando Vermelho (CV). Tais ações que objetivavam, 

claramente, desafiar a autoridade do Estado, desestabilizar o projeto de 

implantação das UPP, bem como levar terror à população, basearam-se, de 

maneira geral, nas práticas de incêndios de veículos, arrastões e ataques a 
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pequenos efetivos da polícia militar. Desta forma, em atendimento à solicitação 

formalizada pelo governador do Estado, a Diretriz Ministerial nº 14/2010, de 25 de 

novembro de 2010; determinava ao comando do Exército, o acionamento do 

efetivo de 800 (oitocentos) militares do Comando Militar do Leste (CML) com a 

missão de propiciar a proteção necessária do perímetro das áreas que seriam 

ocupadas pelas polícias estaduais e federal (BRASIL, 2010a) 

Posteriormente, um novo pedido foi direcionado ao Governo Federal, com vistas 

a dar continuidade no apoio das Forças Armadas em ações futuras que seriam de-

sencadeadas. A aludida solicitação culminou com a expedição de nova Diretriz Mi-

nisterial (15/2010), a qual impôs, ao CML, a organização de uma Força de Pacifi-

cação, cuja missão consistia na preservação da ordem pública nas comunidades 

dos Complexos da Penha e Alemão.(BRASIL, 2010b). Assim sendo, no período 

compreendido entre novembro de 2010 e junho de 2012, dentro da chamada Força 

de Pacificação “ARCANJO”, revezaram-se 4 (quatro) Grandes Unidades em 7 (se-

te) contingentes sucessivos, alcançando expressivos resultados em proveito da 

segurança pública da capital fluminense. 

Por sua vez, a Intervenção Federal na Área de Segurança Pública do Estado do 

Rio de Janeiro, foi decretada em fevereiro de 2018, por meio do Decreto 

Presidencial nº 9288, com o objetivo de “pôr termo a grave comprometimento da 

ordem pública no Estado” (BRASIL,2018b), em um contexto no qual o crime 

organizado infligia índices alarmantes de insegurança na sociedade fluminense, 

tudo isso sob o “guarda-chuva” da corrupção sistêmica das instituições 

governamentais. 

O inédito Decreto nomeou, como interventor, o General de Exército Walter 

Souza Braga Netto, que continuaria, à época, acumulando o cargo de Comandante 

Militar do Leste (CML). Como órgão, no nível estratégico, responsável pelo 

planejamento, coordenação e controle foi criado o Gabinete de Intervenção Federal 

(GIF/RJ), que possuía como componente militar, um Comando Conjunto (CCj), no 

nível Operacional/tático, com base na 1ª Divisão de Exército (1ª DE), responsável  

______________ 

² segundo (MARTIN et al, 2019) Nome utilizado em todas as operações militares durante a GLO (Jul 17 – Fev 

18) e IF (Fev – Dez 18). Nesse período foram realizadas cerca de 240 (duzentos e quarenta) operações Fu-

racão . 
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pelo planejamento e execução das chamadas Operações FURACÃO², em estreita 

cooperação interagências. 

Ao seu término, em dezembro de 2018, ficou claro o inestimável legado deixado 

pela Intervenção Federal, materializado pelo aumento da sensação de segurança 

da população, pela queda dos índices de criminalidade em suas diversas vertentes, 

bem como pelo investimento em capacitação e reestruturação de  pessoal e 

material dos Órgãos de Segurança Pública (OSP). 

O presente trabalho apresenta uma reflexão e uma análise acerca dos principais 

aspectos relacionados à atuação da Força Terrestre em Operações de Garantia da 

Lei e da Ordem (GLO), enquadradas nas Operações de cooperação e coordenação 

com agências, contra organizações ligadas ao crime no Estado do Rio de Janeiro, 

notadamente no recorte temporal da última década. A partir dessas reflexões e aná-

lise buscará resposta para a duas problemáticas eleitas acerca do tema: 

“considerando o emprego do Exército Brasileiro na Operação ARCANJO e 

nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem durante a Intervenção Federal 

na Área de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, quais os principais 

aspectos no campo operativo e na dimensão informacional que, na prática, 

contribuíram para a queda dos índices de criminalidade na Capital Fluminense,  

no período em que foram desencadeadas? Qual é a natureza do conflito atual-

mente travado nas favelas cariocas? O presente estudo se propõe ainda a apre-

sentar ensinamentos úteis que possam nortear o processo de planejamento e exe-

cução de novas operações inseridas no mesmo contexto, bem como formular reco-

mendações, acerca do assunto, direcionadas aos Órgãos de Direção Geral e Ope-

racional (ODG/ODOp). Consideramos ainda como relevante, a experiência prática 

do autor como Chefe de Estado-Maior do Grupamento de Unidades Escola – 9ª Bri-

gada de Infantaria Motorizada (GUEs/9ª Bda Inf Mtz), nos anos de 2017 e 2018 (ano 

em que ocorreu a Intervenção Federal), Grande Unidade da Força Terrestre ampla-

mente empregada nas Operações em Estudo. Outro aspecto relevante do presente 

trabalho reside em atender a Objetivo Estratégico do Exército previsto na Política 

Militar Terrestre (Manter atualizado o Sistema de Doutrina Militar Terrestre), que 

aponta como um dos fatores críticos de sucesso: o "Aproveitamento das experiên-

cias colhidas nas atividades operacionais (lições aprendidas ou melhores práti-

cas)[…]" (BRASIL, 2019c). 
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2 METODOLOGIA 

Quanto aos procedimentos metodológicos, a presente pesquisa de natureza e 

técnica de análise de dados qualitativa, se desenvolverá segundo uma abordagem 

dedutiva, sendo considerado como aspecto geral, o emprego do Exército Brasileiro 

em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, e como elemento particular, a sua 

atuação nas Operações de Pacificação dos Complexos do Alemão e da Penha; bem 

como na Intervenção Federal na Área de Segurança Pública do Estado do Rio de 

Janeiro, caracterizando-se quanto à finalidade, como uma pesquisa aplicada. 

O trabalho se desenvolverá por meio de uma pesquisa explicativa, no que se 

refere ao nível e classificação quanto ao seu objetivo específico, seguindo a 

abordagem segundo a qual as pesquisas explicativas “têm como preocupação 

central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência 

dos fenômenos” (GIL, 1991,p.46). Desta forma buscar-se-á, ao longo deste artigo, 

responder à questão fundamental que se resume em quais os principais aspectos 

no campo operativo e na dimensão informacional que, na prática, contribuíram 

para a queda dos índices de criminalidade na Capital Fluminense, no período 

em que as Operações em estudo foram desencadeadas? Este autor vislumbra, 

como resultado, a apresentação de um rol de ensinamentos e recomendações 

relacionadas ao campo operativo e ao ambiente informacional; dentro de um cenário 

no qual se faça necessário o emprego da Força Terrestre no combate ao crime 

organizado no Estado do Rio de Janeiro. A principal contribuição pauta-se em 

fornecer subsídios para a atualização da doutrina de Operações de Garantia da Lei 

e da Ordem, enquadradas nas Operações de cooperação e coordenação com 

agências, com foco no combate a Organizações Criminosas (ORCRIM). Como 

contribuição secundária, objetiva-se investigar qual seria a natureza do conflito 

atualmente travado nas favelas cariocas. 

No que diz respeito ao seu delineamento, este trabalho pode ser classificado 

como documental e bibliográfico, segundo nos ensinam Cervo e Bervian (1996, p. 48) 

no sentido de que “a pesquisa bibliográfica é meio de formação por excelência. 

Como trabalho científico original, constitui a pesquisa propriamente dita na área das 

Ciências Humanas[...]”. Para tanto, serão coletados dados em livros, manuais de 

campanha, documentos de preparo e emprego, relatórios estatísticos do Instituto de 

Segurança Pública (ISP), revistas, artigos, internet, trabalhos científicos, entre outros. 
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As limitações do presente trabalho encontram-se circunscritas à própria 

delimitação do tema, que privilegiou o estudo e análise da Operação ARCANJO e da  

Intervenção Federal, não abordando outras atuações similares do Exército Brasileiro, 

como é o caso, por exemplo, de seu emprego nas Operações SÃO FRANCISCO 

(2014-2015) e CARIOCA (2017). Além disso, o artigo estará limitado a abordagem 

de aspectos relacionados ao enfrentamento a facções criminosas localizadas no 

Estado do Rio de Janeiro, sob os espectros do campo operativo e da dimensão 

informacional. 

  

3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 CRIME E TERRITÓRIO: AS FAVELAS CARIOCAS 

As favelas mais conhecidas do Brasil estão localizadas na cidade do Rio 
de Janeiro e surgiram por volta de 1900, no período da Guerra de 
Canudos. A cidadela de Canudos foi construída próxima a alguns morros, 
entre eles o Morro da Favela, planta típica da caatinga, extremamente 
resistente à seca. Os soldados, ao retornarem ao Rio de Janeiro, 
deixaram de receber seu soldo e instalaram-se provisoriamente em alguns 
morros da cidade, juntamente com outros desabrigados. Assim, os morros 
recém habitados ficaram conhecidos como favelas, em referência à favela 
original (LIMA,2012, p.11). 

 

Segundo Lima (2012, p. 11), o surgimento das favelas também possui estreita 

relação com a abolição da escravatura no final do século XIX, época na qual 

contingentes de escravos libertos teriam se deslocado para a capital federal para 

se fixar, de maneira informal, em locais carentes de infraestrutura. O mesmo autor 

acrescenta que: “Nos séculos XX e XXI, a pobreza, o déficit habitacional e as 

migrações de regiões rurais e do Nordeste ampliaram a quantidade de favelas.” 

Ratificando esse entendimento, Antunes (2020, p.1) nos instrui que “a origem 

das comunidades cariocas é complexa e tão assimétrica quanto a organização de 

suas moradias, no entanto é de entendimento comum que se iniciaram por volta da 

década de 1860 e, que sua origem se confunde com a própria cidade do Rio de 

Janeiro”. 

Ainda no que diz respeito aos aspectos peculiares das favelas cariocas, que as 

caracterizam como verdadeiros “territórios do tráfico”, Lima (2012, p.12) enfatiza 

que “Suas conformações geográficas, as vias de acesso para rotas de fugas e a 

ausência do poder público por longo período transformaram-nas em terreno ideal 

para o comércio de drogas e o esconderijo de bandidos após a realização de 

ações criminosas”. 
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Assim sendo, ressalta Da Costa (2019), que a omissão de sucessivos 

governos face a diversos aspectos irregulares ligados, sobretudo, à explosão 

demográfica em áreas carentes, trazem como resultado “o ambiente propício para 

que o Estado perca sua representatividade e seu alcance legal”. 

Neste contexto, tendo em vista sua importância para o presente estudo, 

assumem posição de relevo os Complexos do Alemão e da Penha, que juntos, são 

compostos por 24 (vinte e quatro) favelas. Debruçados sobre as principais vias 

expressas da cidade, sua localização privilegiada do ponto de vista logístico, 

confere às facções instaladas na região grande vantagem estratégica na recepção 

e escoamento de produtos e materiais ilícitos, além de inúmeras rotas de fuga 

(LIMA,2012). Segundo Carvalho (2019) “a área dos dois complexos (Alemão e 

Penha) possui aproximadamente 16 km2 e compreende uma região de 

aglomeração urbana vertical com 400 mil habitantes”. Particularmente o Complexo 

do Alemão, segundo dados de 2020 do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas, “caracterizado como uma Região Administrativa (R.A.) da cidade do 

Rio de Janeiro em 1986 e delimitado em 1993, reúne um conjunto de favelas 

localizado na Zona Norte da cidade, na Serra da Misericórdia, parte central da 

região da Leopoldina, abrangendo pelo menos cinco bairros: Ramos, Inhaúma, 

Bonsucesso, Penha e Olaria”. 

No que se refere aos aspectos de caráter fisiográfico dominantes na cidade do 

Rio de Janeiro, Coelho Neto (1992) “destaca a conformação do relevo montanhoso 

representado pelos maciços da Pedra Branca, da Tijuca e Gericinó e as zonas de 

baixadas circundantes denominadas localmente de Santa Cruz, Jacarepaguá e 

Fluminense”. Sendo assim, “A influência do relevo nas operações se dá pelo uso 

das regiões de morros e florestas pelos Agentes Perturbadores da Ordem Pública 

(APOP) como área de homizio de armamento, munição e drogas, bem como para 

realização de deslocamentos.” (LIMA et al, 2019, p. 111). 

Segundo Antunes (2020, p.2) “esse ambiente de características tão 

expressivas e particulares foi se tornando reduto do Crime Organizado que passou 

a contrapor o Estado e exercer um poder paralelo no interior das comunidades, 

tornando a estrutura das Organizações Criminosas cada vez mais sólida.” 

Desta forma, Beltrame (2014) traz à nossa reflexão a importância da ocupação 

do território (representado pelas favelas) para o crime organizado e sua relação 

com os índices de criminalidade que incidem sobre os bairros adjacentes. Neste 
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sentido o autor aborda os efeitos observados após a pacificação da comunidade 

Cidade de Deus, localizada no bairro de Jacarepaguá-RJ: 

O batalhão percebeu que não havia como baixar os índices de 
criminalidade apenas com o policiamento do bairro. Sequer havia efetivo 
para cobrir uma área tão extensa. O comandante decidiu rumar para 
dentro da favela, que, como o Dona Marta, também estava sobre controle 
do Comando Vermelho. Em menos de um mês, os índices de roubos e 
furtos em Jacarepaguá despencaram. (BELTRAME, 2019, p. 113-114, 
grifo nosso). 

 

3.2 CRIME ORGANIZADO: O IMPÉRIO DAS FACÇÕES 

Sob a ótica de sua definição legal, segundo a lei nº 12.850, de 2 de agosto de 

2013, tipifica-se o Crime Organizado como: 

[…] a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente 
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem 
de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas 
máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter 
transnacional. (BRASIL, 2013). 

 

De acordo com as reflexões do General Álvaro Braga, o crime organizado 

transnacional possui cerrado vínculo com os fenômenos influenciadores da 

violência extremista que caracterizam o terrorismo internacional, em todas as 

partes do mundo, emergindo como verdadeira ameaça aos estados nacionais. 

(BRAGA, 2012 apud LIMA, 2012, p. 8). 

Inserindo o Brasil neste contexto global, o mesmo oficial general, em uma 

avaliação estratégica, destaca que: “[…] a situação da segurança pública no país é, 

hoje, quase caótica, extrapolando, não raro, as capacitações dos órgãos de 

segurança e ordem pública estaduais para se tornarem problemas reais de 

segurança nacional”.(BRAGA, 2012 apud LIMA, 2012, p. 9). 

O Coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), Mário 

Sérgio de Brito Duarte, Ex-Comandante Geral daquela instituição, em artigo 

intitulado “O Exército Brasileiro e sua participação na pacificação do Rio de 

Janeiro”, postado no ano de 2012, no blog “Segurança Pública – Ideias e Ações”; 

classifica como conflito armado de baixa intensidade, a condição de beligerância 

vivenciada pelo Estado Fluminense, entre as diversas facções existentes e os 

órgãos de segurança pública. 

 O mesmo autor nos traz a reflexão de que aspectos sociais e psicológicos 

somam-se ao componente econômico, como verdadeiros alicerces para a 

motivação de indivíduos e grupos ligados ao crime. Neste sentido: 
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Assim, se o lucro da droga em determinado momento esteve no topo das 
suas intenções, com a chegada dos fuzis […] outros valores foram 
incorporados pelos integrantes das facções, como: o capital geográfico 
auferido pelo domínio do território, a visibilidade social, o empoderamento 
sexual sobre a população feminina jovem (das comunidades), e a 
necessidade de identidade coletiva satisfeita no pertencimento de grupo. 
Tais valores culminaram por imprimir-lhes um ethos subjugador, assassino 
e desafiador, capaz de interagir fora de seus domínios geográficos e 
espargir sua subcultura de ódio por meio de um conjunto inconsciente de 
valores “espirituais” a que denomino ideologia de facção. (DUARTE,2012). 
 

Quanto à sua diversidade, Lima et al (2019, p. 113) afirmam que as principais 

Organizações Criminosas que atuam no cenário carioca e fluminense atualmente 

são o COMANDO VERMELHO (CV), o TERCEIRO COMANDO PURO (TCP), os 

AMIGOS DOS AMIGOS (ADA) e uma multiplicidade de MILÍCIAS. 

No que se refere ao fenômeno das MILÍCIAS, os mesmos autores destacam 

como sendo um equívoco comum tratá-las como uma única ORCRIM. Nesse viés 

“cada comunidade dominada por milícia está sujeita a um conjunto de regras e 

tipos criminosos característicos daquela região. São lideranças distintas e 

independentes que conduzem as ações criminosas segundo critérios próprios e 

atendendo a interesses pessoais e locais”.(LIMA et al, 2019, p. 113). 

Por sua vez, De Souza (2018) caracteriza o CV como a principal ORCRIM a 

atuar no Rio de Janeiro, criada nos anos 70, com origem na chamada “Falange 

Vermelha”. O autor destaca ainda que a referida facção “institucionalizou o mito 

das organizações criminosas no tráfico do Rio. Domina a maioria dos morros e 

favelas cariocas, além de presídios do Rio, como Bangu 1.” (DE SOUZA, 2018, p. 

34). Neste mesmo contexto, Lima et al (2019, p. 113-114) ao ressaltarem as 

características desta facção, fruto da experiência colhida durante a Intervenção 

Federal, destacam que: 

Como característica básica, destaca-se que o CV apresentava as maiores 
reações e enfrentamentos à presença de tropa. A ação inconsequente e 
irracional desta Facção Criminosa em enfrentar as tropas das Forças 
Armadas produziu o maior número de vítimas fatais, o maior número de 
apreensões de armas e drogas, o maior número de prisões em flagrante 
delito, acarretando, também – e infelizmente, maior risco à população das 
comunidades. 

 
Confirmando esta constatação, Borges et al (2020) nos apresentam um gráfico 

elaborado pelo ISP, no qual se ilustra denúncias de tiroteio por grupo criminoso na 

região metropolitana do Rio de Janeiro, entre os anos 2002 e 2018. no presente 

gráfico nota-se, com destaque, a preponderância do Comando vermelho neste 

modelo de análise. 
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GRAFICO 1- Denúncias de tiroteio por grupo criminoso - Rio de Janeiro – 2002 a 2018 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: BORGES et al (2019). 

Ademais, em matéria publicada no site Globo de notícias, no ano de 2020, 

verifica-se que das 1.413 comunidades nas quais o crime organizado se instalou, 

828 encontravam-se, à época, sob domínio do CV, perfazendo um total de 60%. A 

mesma matéria nos apresenta um gráfico com base em relatório emitido pela 

Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado da Polícia Civil 

(SSINTE/SEPOL), por meio do qual é possível visualizar a divisão dos territórios 

controlados entre facções ligadas ao tráfico e milicianos. 

 

GRÁFICO 2 – Percentual de comunidades dominadas por traficantes e milicianos 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                FONTE: Site G1 com base em relatório da SSINTE/SEPOL 
 

3.3 AS GUERRAS DE 4ª GERAÇÃO (4GW) 

Royal (2019) nos instrui que: "a primeira formulação do conceito de ‘Guerra de 4ª 

Geração’ surgiu em outubro de 1989 em um artigo de autoria coletiva do Marine 

Corps gazzete intitulado The Changing Face of War: Into The Fourth Generation³". 

______________ 

³ Autores: Willian S. Lind, Keith Nightengale, John F. Schmitt, Joseph W. Sutton e Gary J. Wilson 
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Segundo os autores os conflitos contemporâneos caracterizavam-se por 

apresentar três características básicas comuns: 

1. os adversários que se enfrentam possuem naturezas diferentes 
(exércitos regulares contra rebeldes, terroristas e revolucionários); 2. as 
guerras se desenvolvem no meio da população, que se torna um trunfo e 
um desafio; 3. os confrontos ocorrem tanto no terreno quanto nas mídias 
[...] as informações televisivas podem se transformar em uma arma 
operacional mais poderosa que divisões blindadas. (LIND et al, 1989 apud 
ROYAL, 2019, p. 72) 

 
Segundo Monteiro (2017), não obstante as divergências apresentadas pelos 

diversos autores que se debruçaram sobre o tema, acerca das delimitações de 

uma definição comum, existe um consenso no qual os conflitos de 4ª Geração se 

inserem, caracterizando-os como “um esbatimento das fronteiras entre a guerra e a 

paz, e por um regresso à conflitualidade típica da era pré-moderna, com o estado-

nação a perder o monopólio da ação militar, devido ao envolvimento de atores não-

estatais (como grupos de guerrilha, grupos insurgentes, terroristas, etc.)”. 

O mesmo autor citando Van Creveld (1991), destaca a perda progressiva do 

monopólio do Estado Moderno sobre uso da força e o crescimento da incidência, a 

nível global, de conflitos entre atores estatais e não estatais, dentre os quais 

figuram as ORCRIM, objeto de nosso estudo. Neste cenário, “Van Creveld antecipa, 

algo provocativamente, que os militares convencionais e as armas 

tecnologicamente mais avançadas tenderão a perder a sua relevância, o que vai 

ao encontro das caraterísticas apontadas para a 4ª geração de guerras”. (VAN 

CREVELD, 1991 apud MONTEIRO, 2017, p. 1002). 

No que se refere eminentemente a aspectos do campo operativo Rodrigues 

(2020, p. 28) nos ensina que: 

A guerra de quarta geração herdou quatro importantes elementos das 
outras gerações: operações com pequenos grupos de combate, com 
elevado nível de flexibilidade; menor centralização logística, possibilitando 
o combate em qualquer ambiente, com maior dispersão; maior ênfase na 
manobra sobre poder de fogo, ao empregar pequenas frações, ágeis e 
com alta capacidade de manobrar e se misturar no ambiente operacional; 
e a busca da destruição interna do inimigo, em vez da destruição física, 
exigindo uma grande capacidade de identificar e atingir os centros de 
gravidade do inimigo. 

 

Por sua vez, em ligação com o capítulo que se segue, convém citar o 

pensamento de Hammes (2008), que nos faz refletir sobre a importância que a 

dimensão informacional vem adquirindo, inserida no contexto da nova geração dos 

conflitos: 
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Guerras da Quarta Geração utilizam todas as redes disponíveis políticas, 
econômicas, sociais e militares para convencer os líderes inimigos 
responsáveis pelas decisões políticas de que seus objetivos estratégicos 
são inalcançáveis ou demasiadamente custosos quando comparados aos 
benefícios percebidos. Trata-se de um modo avançado de insurgência. O 
conceito chave nessa definição é que em 4GW os oponentes tentarão 
atacar diretamente as mentes dos inimigos responsáveis pelas tomadas 
de decisão. A informação é o único meio pelo qual a opinião de uma 
pessoa pode ser mudada. Conseqüentemente, informação é um elemento 
chave em qualquer estratégia de 4GW. Insurgentes eficazes desenvolvem 
seus planos ao redor de uma campanha de comunicações estratégicas 
elaborada com o objetivo de alterar a visão que seus inimigos têm do 
mundo. (HAMMES, 2008, p.35). 

 
 

3.4 A DIMENSÃO INFORMACIONAL E A GUERRA PELA OPINIÃO PÚBLICA 

Nunes (2020) nos instrui que a doutrina militar terrestre caracteriza a dimensão 

informacional como um fator intrínseco ao ambiente operacional, extremamente 

dependente da tecnologia e focado na criação de narrativas voltadas à percepção 

da realidade. Destarte, o autor destaca que “sobre esta configuração, paira o 

espaço cibernético, no qual se observa a aceleração, a potencialização e a 

automação dos mais diversos sistemas e processos, sem perder de vista a 

intencionalidade humana no fenômeno da comunicação”. (NUNES, 2020, p. 7, 

grifo nosso) 

Desta forma “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 Força Terrestre” (BRASIL, 2014a, p. 2-6) 

Ainda sob o prisma da dimensão informacional convém destacar trecho da 

apresentação da obra A Guerra pela opinião pública, que tem como autor o 

General francês Bernoît Royal, onde fica ressaltada a ideia de que: 

[...] o uso de técnicas de emprego elementares da comunicação não é 
suficiente para permitir a uma força armada ocidental conduzir 
eficazmente sua ação em face de um adversário corrompido em princípios 
éticos. Deve-se, então, tirar lições do passado, colocá-las em perspectivas 
da evolução social e das técnicas disponíveis a fim de identificar as 
estratégias capazes de responder às realidades dos conflitos de 4ª 
geração [...]. Nesse novo contexto estratégico, o "inimigo" pode não ser 
um Estado organizado, mas sim um grupo terrorista ou qualquer 
organização criminosa (ROYAL, 2019, p. 8, grifo nosso). 

 

Com relação a esse novo contexto de oposição de forças, o mesmo autor 

aborda que os atuais oponentes possuem claro entendimento da importância da 

exploração do campo midiático, no sentido de que o mesmo "é um local de batalha 

onde as relações tradicionais de força de modo algum se aplicam. Melhor, o fato de 
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ser identificado como ‘o mais forte’ torna-se desvantajoso se o adversário souber 

explorar o sentimento de vitimização ao qual as populações ocidentais são tão 

sensíveis".(ROYAL, 2019,p.72). Nesse sentido, o citado autor reforça em suas 

reflexões que: 

É crucial conscientizar-se plenamente de que os adversários irregulares 
nos conflitos ditos de 4ª geração […], conseguem explorar judiciosamente 
todos os recursos de comunicação à disposição deles. Eles não são 
“subdotados” apartados dos debates que agitam a opinião pública mundial. 
Pelo contrário, informados em permanência por suas redes subterrâneas 
de apoio, eles acompanham toda a imprensa internacional e desenvolvem 
verdadeiras estratégias de influência midiática. […] a guerra de 
manipulação da opinião pública está no foco dos conflitos atuais. (ROYAL, 
2019, p. 25) 

 
Discorrendo sobre a necessidade da manutenção da legitimidade das forças 

no terreno, Royal (2019) cita pensamento do general Vincent Desportes que nos  

explica que : "O alvo da ação não é mais o adversário, e sim a população”. Trata-

se de, no cerne das cidades, ganhar-lhe a adesão ao mesmo tempo que se 

reconstrói o contrato social". Nesse viés, Royal (2019) ainda complementa que "se 

a legitimidade é indispensável como respaldo da intervenção, ela se reforça ou se 

debilita em função do modo como a ação é de fato realizada. A preservação dessa 

legitimidade passa, portanto, pela sólida instrução das forças e dos soldados 

empenhados". 

  

3.5 AS UNIDADES DE POLÍCIA PACIFICADORA 

Segundo entendimento apresentado pelo General Álvaro Braga, o desempenho 

e os resultados obtidos pelas tropas brasileiras durante a Missão das Nações 

Unidas para Estabilização do Haiti atestam a sua capacitação operativa para 

vencer os desafios típicos daqueles enfrentados por uma Força de Pacificação. 

Nesta mesma senda, o autor destaca que a forma de atuação, adotada durante a 

Missão de Paz no país caribenho, serviu de modelo para a implantação das 

chamadas UPP no Rio de Janeiro. 

Inclusive, foi em Port au prince, após o bem sucedido investimento nos 
três bastiões da criminalidade (Cité Soleil, Cité Militaire e Bel Air) durante 
a fase de pacificação, que efetivos de valor Companhia de Infantaria 
foram desdobrados no terreno em regiões críticas, criando o que hoje no 
Rio de Janeiro está sendo identificado como Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP).(BRAGA, 2012 apud LIMA, 2012, p. 9). 

 

Nesse sentido Borges (2012) destaca que os documentos oficiais, 

doutrinariamente, “vinculam as UPPs à filosofia de polícia de proximidade, com a 



19 
 

formação de seus policiais focada em direitos humanos e na doutrina de polícia 

comunitária.” 

Segundo dados do ISP, entre os anos de 2008 e 2014 foram instaladas 38 

(trinta e oito) Unidades de Polícia Pacificadora, tendo sido 9 (nove) delas extintas 

ao longo do ano de 2018. 

Em que pese a relevância de vários aspectos julgados positivos com a 

consolidação das UPP, Da Costa (2019, p. 19), sob um olhar crítico no diz respeito 

à colocação em prática do projeto, salienta que “[…] a Polícia Militar sofreu um 

crescimento acelerado e desordenado do programa que veio a ficar conhecido 

como polícia de pacificação, sem que pudesse alicerçar a base logística para tal 

expansão.” O mesmo autor reforça que esse aspecto gerou um reflexo no qual 

pôde-se constatar que “No Rio de Janeiro, houve policiais militares recém-

formados que só conheceram o ramo da polícia de pacificação e sua cultura 

organizacional, dissociados da complexa e difícil missão da PMERJ como um 

todo.” 

 

3.6 FORÇA DE PACIFICAÇÃO: A OPERAÇÃO ARCANJO 

Um dos mais significativos eventos da história contemporânea do nosso 
glorioso Exército Brasileiro, desenvolvido sob a coordenação e o controle 
do Comando Militar do Leste.(BRAGA, 2012 apud LIMA, 2012, p. 7) 

 

Segundo Lima (2012, p.22), “A tomada do Alemão não estava programada nas 

ações contra os traficantes. Ela foi fruto da oportunidade.” A partir daquele 

momento visualizou-se a adoção de uma nova estratégia de combate ao crime 

organizado: a constituição de uma Força de Pacificação, empregada para a 

estabilização daquelas comunidades, até que fosse possível o estabelecimento de 

UPP para aquela região. No que diz respeito à importância estratégica daquele 

Complexo no combate às ORCRIM ligadas ao tráfico de drogas, o mesmo autor 

nos ensina que: 

O Complexo do Alemão era considerado o entreposto ou quartel-general 
do crime organizado. Ali se homiziavam mais de uma centena de 
perigosos marginais e os chefões mais procurados pela polícia fluminense. 
Também se sabia que o maior número de armamentos em poder de uma 
facção criminosa se encontrava com bandidos do Alemão 
(LIMA,2012,p.12). 

 
Dessa forma, as sucessivas prorrogações da Força de Pacificação ARCANJO 

deram-se tendo em vista a necessidade de manutenção da “política de 
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implantação das Unidades Polícia Pacificadora (UPP), a impossibilidade de o 

governo fluminense acelerar a preparação de policiais a serem empregados nas 

áreas pacificadas e o êxito que vinha sendo alcançado pelas tropas do 

Exército[…]” (LIMA,2012, p.86). 

Segundo o General de Brigada César Justo Leme, à época Cmt do GUEs/9ª Bda 

Inf Mtz e das Forças de Pacificação ARCANJO II e IV, citado por Lima (2012, p. 123), 

nas operações com caráter episódico de GLO, que antecederam o advento da Força 

de Pacificação, havia uma predominância de participações voltadas para o apoio 

nas áreas de logística e de inteligência. De acordo com o Oficial General citado, 

“Nos Complexos da Penha e do Alemão, a operação ganhou novo formato: […] com 

ações abrangentes em todas as áreas. Dentro dos conceitos de interoperabilidade e 

desenvolvendo ações interagências[…]”. 

Ao longo de seu emprego, revezaram-se como Grandes Unidades (GU) base 

da Força de Pacificação, as seguintes Brigadas: Bda Inf Pqdt, GUEs/9ª Bda Inf Mtz, 

11ª Bda Inf L(GLO) e 4ª Bda Inf Mtz (atualmente 4ª Bda Inf L (Mth)). Atuaram 

também na área de operações elementos da Brigada de Operações Especiais de 

Goiânia-GO, do Comando de Aviação do Exército, de Taubaté-SP e do Centro de 

Comunicação Social do Exército, de Brasília-DF. A investigação de supostos crimes 

de natureza militar coube a uma Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), 

enquanto os elementos de Delegacia de Polícia Civil ficaram encarregados de 

investigações, instauração de inquéritos e cumprimentos de mandados. Um 

Batalhão de Campanha da Polícia Militar do Rio de Janeiro complementava a 

estrutura da Força de Pacificação. (LIMA,2012). 

Ainda, fazendo menção à arquitetura organizacional adotada pela Força de 

Pacificação ARCANJO, Lima (2012, p. 82) nos apresenta algumas das suas 

vantagens: 

[…] o estabelecimento de uma Delegacia Policial Judiciária Militar, dirigida 
por assessores jurídicos do Exército, desonerou a tropa da lavratura de 
APF, orientou quanto a procedimentos legais que deveriam ser 
observados durante as operações e elaborou, em conjunto com as 
Seções de Operações e de Inteligência, as solicitações para obtenção dos 
mandados de busca e apreensão […] o funcionamento do Núcleo de 
Delegacia de Policia Civil no interior da Base do Comando da Força de 
Pacificação tratou exclusivamente dos crimes comuns cometidos no 
interior na Área de Pacificação, evitando que os elementos que 
realizassem a autuação permanecessem por tempo excessivo fora das 
ações de patrulhamento […] As ações de Comunicação Social tomadas 
pelo Comando da Força de Pacificação e das FT, no tocante à 
regulamentação para a execução de atividades sociais no interior da área 
de Pacificação, diminuiu a possibilidade de enfrentamentos entre a tropa e 
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a população local […] o estreito contato entre autoridades da 
administração pública estadual e municipal com os integrantes do 
Comando da Força de Pacificação e das FT facilitou a execução das 
ações operacionais e de “mão amiga” que foram desenvolvidas no interior 
do dois complexos, contribuindo para a obtenção de resultados mais 
eficientes e expressivos. 
 

FIGURA 1- Arquitetura Organizacional da Força de Pacificação ARCANJO. 

FONTE: O autor. Baseado nas informações disponíveis em LIMA (2012). 

 

Lima (2012, p. 119) cita depoimento do então Comandante Militar do Leste, à 

época do desencadeamento das ações que culminaram com a criação da Força de 

Pacificação, General de Exército Adriano que, em linhas gerais, aborda dentre as 

maiores dificuldades encontradas ao longo da missão uma percepção existente em 

alguns setores da sociedade, com destaque para a mídia, de que as Forças 

Armadas, adestradas para a Guerra, não possuíam o perfil adequado para 

atividades típicas de polícia, que exigem o trato direto e diário com a população. 
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Tal conceito vigente estaria ligado a um desconhecimento de que o Exército treina 

seus homens e mulheres também para a Garantia da Lei e da Ordem, uma de 

suas missões constitucionais. O mesmo Oficial General destaca, ainda, o 

comportamento da população, no que se refere à sua tendência a cooperar com os 

militares: 

A realidade é que eles tinham muito medo dos traficantes, que 
permaneceram nos Complexos ou retornaram após algum tempo, em sua 
maioria, jovens que, embora tivessem trabalhado para o tráfico, não 
tinham passagem pela polícia. Eles foram os responsáveis por todos os 
conflitos havidos ao longo da atuação da Força de Pacificação e não 
tinham apoio dos moradores. Fato esse comprovado pelas mensagens 
que transitavam na internet e pelos telefonemas recebidos no disque-
denúncia. (JÚNIOR, 2012 apud LIMA, 2012, p. 119-120) 

 
Nesse mesmo contexto, é preciso compreender conforme nos ensina Mendes 

(2012) que “A área pacificada pertence aos moradores”. Destarte a participação da 

população local no esforço de pacificação deve ser amplamente incentivada, de 

forma que a mesma sinta-se como parte integrante do processo. Para tanto, foram 

abertos canais de denúncia e ouvidoria com a dupla finalidade de “receber queixas 

de desvios de procedimentos por parte dos integrantes da Força de Pacificação, 

além de informações e relatos da população quanto aos ilícitos que poderiam estar 

ocorrendo na área”. (LIMA,2012). Ainda neste viés, nos parece claro que as forças 

regulares não podem ser percebidas como intrusas, sob o risco de inviabilizar todo 

o esforço da estabilização em curso. Para tanto, torna-se primordial que o emprego 

“episódico” das Forças Armadas não perdure por longo tempo neste cenário de 

atuação. 

Ainda no que diz respeito à conduta da população face às ações de 

pacificação, Mendes (2012) destaca que a postura adotada, por anos, pelo Estado, 

no sentido de não se fazer presente a partir da aplicação de políticas públicas 

básicas, com vistas a propiciar uma melhoria nas condições de vida da população 

moradora das comunidades, gerou, em um primeiro momento, um baixo grau de 

receptividade em relação à presença das tropas. Este aspecto ficou mais evidente 

no Complexo da Penha, que não havia sido beneficiada pelas ações inseridas no 

contexto do Programa de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal. 

No entanto, com o passar do tempo, progressivamente, de uma postura 

inicialmente hostil, ela evoluiu para um posicionamento mais favorável à presença 

da tropa. Isso se deve, em grande parte, à realização de atividades de Ação Global 

e Ação Social, bem como de Ações Cívico – Sociais (ACISO), que foram 
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desenvolvidas ao longo da operação, a partir das quais observou-se que “a 

receptividade e a eficácia dessas ações cresceram significativamente” (LIMA, 2012, 

p. 68). Ratificando o entendimento acima apresentado, Mendes (2018) externa 

suas reflexões no sentido de que: 

A ação de pacificar implica em, após se ter a atuação do Poder Militar e o 
restabelecimento da sensação de segurança, que o Poder Público se 
organize e faça convergir os serviços essenciais e as ações da iniciativa 
privada, para que, a partir daí, os dois Poderes prossigam com a 
população, buscando o bem-estar da área pacificada. Portanto, é vital que 
as lideranças nos níveis político municipal, estadual e federal se engajem 
decisivamente, bem como os líderes das comunidades locais. 

 
Esse aspecto nos induz à premissa básica de que um processo de pacificação 

ou estabilização de áreas, não está limitado ao emprego da expressão militar do 

poder. Ele envolve as demais esferas da sociedade em um esforço conjunto, tendo 

como foco o resgate da Ordem Pública por meio da atuação direta nas 

necessidades da comunidade local. (MENDES, 2012). 

 Conforme explica Lima (2012) a atuação da Força de Pacificação se deu com 

a realização de tarefas enquadradas por duas modalidades de ações: as de 

segurança e aquelas voltadas para a pacificação. As ações de segurança, de viés 

operativo, consistiam na ocupação de pontos fortes e pontos de visibilidade; no 

patrulhamento da área de operações; e desencadeamento de atividades de busca 

e apreensões. Por outro lado, as ações de pacificação estavam voltadas para a 

realização de tarefas que assegurassem uma maior aproximação da população e  

o aumento da percepção da presença do Estado na área, tendo sido a 

comunicação social, principal capacidade utilizada para este fim. Neste viés, 

contribuindo para a consecução dos objetivos voltados à dimensão informacional, 

Lima (2012, p. 57) ressalta ainda que “O farol que norteava as ações da Força 

eram o respeito à população e a preservação da integridade física dos moradores. 

Assim sendo, os militares foram orientados e adestrados a seguirem fielmente os 

procedimentos legais e as técnicas de abordagem de pessoas”. 

Quanto à aplicação da Comunicação Estratégica tendo a mídia como público-

alvo, Lima (2012, p. 71) destaca “a forma transparente e cordial no trato com todos 

os integrantes da imprensa”. O mesmo autor ressalta que esta preocupação “[…] 

contribuiu para que, nos momentos de crise, mesmo as notícias negativas fossem 

veiculadas de forma imparcial e para que fossem atendidas as solicitações feitas 

pelos Órgãos de Comunicação Social (OCS)”. Neste mesmo contexto, o mesmo 
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autor enfatiza que os êxitos alcançados e a sua divulgação juntos a órgãos, 

instituições e agências que compõem as diversas esferas da sociedade civil, 

incluindo as organizações internacionais, projetaram, junto à população brasileira, 

a confiança refletida em inúmeras pesquisas de opinião. 

Ainda no tocante à dimensão informacional, Lima (2012) dá ênfase à atitude 

adotada por criminosos no sentido de evitar a perda de sua influência psicológica 

sobre os moradores das comunidades, e salienta que era comum a materialização 

dessa atitude por meio da “pintura de frases e símbolos projetando um possível 

retorno do domínio do narcotráfico e a perseguição de colaboradores da Força de 

Pacificação”. O autor aborda, ainda, a ação de criminosos no tocante à mobilização 

desta população local (seja por simpatia, seja por coação) no sentido de orquestrar 

atitudes hostis contra a tropa, particularmente por meio de manifestações com 

graus variáveis de violência. Tais ações privilegiavam a reunião de mulheres e 

crianças, com o objetivo de “propagar uma imagem negativa com repercussões de 

mídia”. 

No campo operativo, Lima (2012, p. 98) nos apresenta, de maneira clara, os 

conceitos de Pontos de visibilidade e Pontos Fortes, que como medidas de 

coordenação e controle, possuem as seguintes finalidades: “Pontos de Visibilidade 

foram empregados para demonstrar à população e aos formadores de opinião a 

presença da tropa, estando localizados em pontos onde a circulação de pedestres 

é intensa”. Neste caso parece-nos claro que os efeitos a serem alcançados 

relacionam-se ao aumento da sensação de segurança com impacto na opinião 

pública. Por sua vez, objetivando a ocupação de território e a negação de área, 

como ferramentas para a obtenção da vantagem tática os Pontos fortes “foram 

empregados em locais de onde, anteriormente, o crime organizado exercia o seu 

poder sobre a população. Apresentavam vantagem topotática na condução da 

manobra”. Ambos os conceitos foram utilizados durante as Operações com graus 

variáveis de priorização no tempo e no espaço. 

Por sua vez, Mendes (2012) destaca que a velocidade de processamento dos 

dados de inteligência e sua precisão constituíram-se em fator primordial para o 

sucesso das operações, dada a capacidade de mobilidade dos APOP e sua 

facilidade de buscar áreas de homizio. O mesmo autor enfatiza que a  “atuação da 

Inteligência é fundamental para impedir que as forças adversas, em consequência 
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a mancha criminal, enraízem-se numa área e comecem o processo de intimidação 

e reorganização danoso à pacificação”. 

Enfatizando ainda o campo operativo e, trazendo à baila, os ensinamentos 

formulados por Da Cruz e Da Cruz(2013) citando Kan (2009), nos quais os autores 

ressaltam o conceito de “Efeito Hidra”, segundo o qual constata-se que quando 

ocorre a desarticulação de determinada ORCRIM, esta rapidamente tende a ser 

substituída por outra, Lima (2012) exemplifica este fenômeno destacando que 

durante a Operação ARCANJO observou-se indícios de disputa pelo domínio, por 

parte de milícias, de regiões antes ocupadas pelo tráfico. 

No que diz respeito às reflexões externadas pelo General de Exército Adriano, 

Comandante Militar do Leste à época do Emprego da Força Terrestre, como Força 

de Pacificação na Operação ARCANJO, Lima (2012, p. 122) nos apresenta o 

entendimento daquele Oficial General de que “Esse modelo de atuação é 

considerado, nos dias atuais, como muito próximo ao enfrentado por tropas 

militares em uma das fases da Guerra de 4ª Geração[…]”. Esse entendimento é 

reforçado pelo General de Brigada `a época Comandante da 11ª Bda Inf L (GLO) e 

da Força de Pacificação ARCANJO VI, Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva ao 

ressaltar que: 

O ambiente operacional que se apresentou mostrou-se extremamente 
complexo e variado. Uma região com grande adensamento populacional, 
de cerca 260.000 pessoas, em espaço urbano desordenado e carente de 
infraestruturas básicas, mesclado a uma cultura de décadas de convívio 
com atividades ilícitas, em particular o tráfico de drogas, exigiu que a tropa 
atuasse de uma forma não linear no espaço e no tempo. […] A tática 
adotada tornou a atuação do 6º contingente muito mais próxima de um 
combate em ambiente urbano que as tradicionais ações de Garantia 
da Lei e da Ordem. (PAIVA, 2012 apud LIMA, 2012, passim, grifos 
nossos). 

 
Também no que se refere às ações desencadeadas no 6º Contingente da 

Operação ARCANJO, convém ressaltar o emprego exitoso da Comunicação 

Estratégica, sustentada por linhas de esforço voltadas para operações de 

Informação e atividades de Comunicação Social, pois, de acordo com o que nos 

ensina o General Tomás, citado por Lima (2012, p. 129): 

[…] Essa atuação proativa permitiu a manutenção do apoio populacional à 
operação, esclareceu a ligação entre os objetivos estratégicos e 
operacionais, assim como possibilitou uma estreita ligação entre tropa, a 
população local, a opinião pública nacional e a mídia […] a atividade de 
comunicação social […] contribuiu de maneira decisiva para a obtenção 
da superioridade em termos de informação e inteligência, bem como 
preservou o apoio da opinião pública na operação, aumentando o 
prestígio que o Exército no seio de nossa sociedade. (grifos nossos). 



26 
 

Nesse sentido, no que se refere ao caráter inédito envolvendo a atuação da 

Força Terrestre em uma operação, cujo Estado Final Desejado (EFD) buscava a 

pacificação de territórios dominados pela criminalidade, face a inexistência de 

ações concretas do poder público, Lima (2012, p.91) destaca que esse modelo de 

emprego “exige uma perfeita adequação do homem, do material e da logística às 

imposições da missão, das características da força adversa, do terreno e da 

opinião pública.” (grifo nosso). 

Nesta mesma senda, dentro do rol de recomendações emitidas pelo Ministério 

da Defesa, inseridas como Regras de engajamento para o emprego da Força de 

Pacificação ARCANJO, convém ressaltar aquelas que mantinham estreita relação 

com a dimensão informacional e a dimensão humana: 

[…] j. Poderá ser autorizada a cobertura jornalística das operações por 
profissionais da imprensa, desde que isso não coloque em risco o sigilo, a 
sua integridade física e que nenhuma responsabilidade caberá à tropa em 
virtude de lesões, danos ou morte que, porventura, venham a sofrer no 
desempenho de suas atividades.[…] o. A população deverá ser tratada 
com urbanidade e respeito (BRASIL, 2010) 

 

Não obstante a importância dispensada à dimensão informacional, verifica-se 

um efeito adverso decorrente da presença da tropa por longo período no interior 

das comunidades. Nesse sentido, Barroso (2019) reporta que essa permanência 

prolongada do componente militar, sem que fossem adotadas as ações 

necessárias por parte do poder público, visando à melhoria das condições de vida 

da população local, gerou como consequência um certo desgaste à imagem do 

Exército Brasileiro. “Dessa forma, embora os resultados dos índices de 

criminalidade fossem favoráveis, a permanência duradoura da tropa e os danos 

colaterais das operações geraram alguns efeitos negativos na opinião pública.” 

(BARROSO, 2019, p. 19). 

 

3.7 A INTERVENÇÃO FEDERAL NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Segundo Martin et al (2019), à época do estabelecimento da Intervenção 

Federal na área de Segurança Pública do Rio de janeiro, por meio do Decreto 9.288 

em fevereiro de 2018, já se encontrava em vigor um instrumento legal datado de 

julho de 2017 que autorizava o emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei 

e da Ordem no Estado em apoio ao Plano Nacional de Segurança Pública. Todavia,  
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de acordo com Almeida (2019, p.67), apesar do emprego de tropas em GLO que já 

vinha ocorrendo, “a conjuntura da segurança pública estadual deteriorou com maior 

gravidade: ações de grupos criminosos durante o carnaval carioca provocaram 

aumento da sensação de insegurança pela população fluminense”. Da Costa (2019, 

p. 23), dando respaldo à descrição deste quadro, afirma que “O número de roubos 

de carro no Estado era assustador e crescente. Em fevereiro de 2018, por exemplo, 

esse número chegou a 4.792 casos. Esse índice, devido a sua relação de causa e 

efeito, tem ligação direta com a quantidade de latrocínios, que crescia na mesma 

proporção”. Neste sentido, o Interventor Federal designado, dentro da estrutura 

organizacional concebida pelo GIF/RJ, apropriou-se do CCj que já encontrava-se 

ativado pela Diretriz Ministerial nº 18/2017, do Ministério da Defesa, que entre outros 

aspectos imperativos, determinava às Forças Singulares a disponibilização “dos 

recursos operacionais ao Comando Conjunto para o desenvolvimento das 

Operações, por intermédio do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas”. 

(BRASIL, 2017b). Desta forma: 

Com a medida, o Interventor ganhou o status de governador, respondendo 
diretamente ao Governo Federal e tendo plenos poderes para reestruturar a 
área de segurança pública do estado. Estabeleceu-se, então, a estrutura 
“ad hoc”, exclusiva para a Intervenção, chamada Gabinete de Intervenção 
Federal na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (GIF/RJ) […]. 
(ALMEIDA, 2019, p. 68) 

 
Barreto (2019) destaca os 4 (quatro) objetivos apresentados pelo GIF/RJ no seu 

Plano Estratégico como sendo “a diminuição dos índices de criminalidade; a 

recuperação da capacidade operativa dos OSP do Estado do RJ e da Secretaria de 

Estado de Administração Penitenciária (SEAP); a articulação, de forma coordenada, 

das instituições dos entes federativos e o fortalecimento do caráter institucional da 

Segurança Pública e do Sistema Prisional.” 

Segundo Almeida (2019) O planejamento apresentado pelo Gabinete de 

Intervenção Federal contemplava o delineamento de planos de ação com base em 

um eixo estruturante e outro denominado eixo emergencial. Como carro chefe das 

ações estruturantes encontrava-se a recuperação da capacidade operativa dos OSP, 

enquanto que as ações emergenciais buscavam resultados relevantes no campo 

operativo voltado para o combate direto ao crime organizado. “Neste último, o 

Comando Conjunto (C Cj) teve seu protagonismo durante a vigência do Decreto de 

Intervenção”. (ALMEIDA, 2019, p. 69). 
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 No que diz respeito às tropas do Exército adjudicadas ao CCj afim de atuarem 

no enfrentamento às ORCRIM, Martin et al (2019, p. 32) ressalta que: 

[…] o EB, além da GUEs/9ª Bda Inf Mtz, da Bda Inf Pqdt e da AD/1 
(localizadas no Rio de Janeiro), disponibilizou: uma Força-Tarefa (FT), valor 
Unidade, da 4ª Bda Inf L (Mth), com sede em Juiz de Fora-MG, da 11ª Bda 
Inf L (GLO), com sede em Campinas-SP e da 12ª Bda Inf L (Amv), com sede 
em Caçapava-SP, sendo estas últimas duas subordinadas à 2ª DE e ao 
Comando Militar do Sudeste (CMSE); tropas das OMDS do CML, como o 1º 
BG, o 1º BPE e o 2º RCG; o 11º BPE, OMDS da 1ª DE; e ainda frações do 5º 
Gpt E , representado basicamente pelo 1º BE Cmb (Es). Essas tropas 
proporcionaram capacidades complementares inerentes aos fuzileiros 
motorizados, mecanizados e leves, aos policiais do exército e aos 
engenheiros, que atenderam às demandas operacionais. 

 

Figura 2 – Arquitetura Organizacional da Intervenção Federal 

Fonte : Almeida (2019, p. 68) 

Figura 3 – Arquitetura Organizacional do Comando Conjunto 

Fonte: Martin et al (2019,p. 29) 
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Segundo Lima et al (2019), ao refletirem sobre a estrutura organizacional do 

CCj, observa-se na prática “um ‘achatamento’ nos níveis operacional e tático, pelo 

fato de o comandante da 1ª DE ter sido também designado Comandante Conjunto. 

Neste sentido, um mesmo chefe militar desempenhava o papel de comandante 

nestes dois níveis”. (LIMA et al, 2019, p.127). 

Neste mesmo contexto, os mesmos autores analisando o CCj isoladamente, 

concluem que as tropas orgânicas do Exército Brasileiro, adjudicadas àquela 

estrutura, poderiam constituírem-se em distintas Forças Terrestres Componentes 

(FTC), “cumprindo missões isoladas ou no contexto de uma grande operação 

planejada pelo nível Operacional. Desta forma, mais de uma FTC seria organizada 

com base em Grandes Unidades”. (LIMA et al, 2019, p.127). 

Martin et al (2019) nos reportam que o CCj reuniu várias capacidades, com seu 

Estado – Maior estruturado em células previstas na Doutrina de Operações 

Conjuntas. Tal concepção de organização mostrou-se “adequada para as missões 

atribuídas ao Comando Operacional do eixo de Defesa da IF na área de Segurança 

Pública no RJ”.(MARTIN et al, 2019, p. 44). 

Assim sendo, de acordo com Martin et al (2019), O CCj contribuiu com o 

atingimento dos objetivos estabelecidos pelo GIF/RJ, com ações voltadas ao seu 

eixo emergencial de planejamento, diminuindo, gradualmente, os índices de 

criminalidade, por meio da condução de “4 (quatro) tipos distintos de operações, a 

saber: cerco e investimento, patrulhamento ostensivo, estabelecimento de Postos de 

Bloqueio e Controle de Vias Urbanas (PBCVU) e ações comunitárias, que eram 

complementares e usadas de forma simultânea ou sucessiva conforme a ocasião 

específica”. (GIF, 2018 apud MARTIN et al, 2019, p. 32). 

Segundo Lima et al (2019) esse conjunto de operações circunscreveu-se ao  

conceito de “ações dinâmicas de estabilização”. Os autores citados abordam que tal 

termo, apesar de não ser encontrado em manuais do Exército, foi amplamente 

empregado pelo CCj, significando de maneira geral, “ações táticas ou tarefas 

realizadas com o objetivo de retirar a liberdade de ação dos Agentes Perturbadores 

da Ordem Pública (APOP), a fim de contribuir com o aumento da percepção de 

segurança por parte da população e permitir o desencadeamento de ações a cargo 

dos OSP e demais agências”. (LIMA et al, 2019, p.118). 

Lima et al (2019) também nos instruem que o emprego de meios blindados 

sobre rodas como as Viaturas URUTU, GUARANI e LINCE, bem como do preciso 
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sistema de armas das torres REMAX, assegurou a dissuasão necessária por meio 

da observância do princípio da “massa de efeitos”, “com a diminuição das chances 

de incidência de efeitos colaterais sobre a população civil”.(LIMA et al, 2019, p.128-

129). 

No que concerne aos aspectos doutrinários colocados em prática, convém dar 

destaque aos principais princípios de guerra observados dentro do processo de 

planejamento e condução das operações militares: 

Dentro do processo de planejamento e condução das operações, o Estado-
Maior da Brigada considerou como fatores primordiais na elaboração das 
linhas de ação a serem postas ao decisor todos os princípios de guerra 
consagrados pela Doutrina Militar Terrestre. Não obstante à evidente 
abrangência sugerida por esta premissa, destacaram-se como princípios 
prioritários: a legitimidade, a massa e a surpresa. A legitimidade buscava 
assegurar a percepção positiva da população sobre o emprego da Força. A 
massa tinha por objetivo gerar o efeito dissuasório imprescindível às 
operações de GLO, por meio do emprego massivo de forças e efeitos. 
Salienta-se que a necessidade de se obter a massa empregando o maior 
poder de combate possível nas ações principais conduz à adoção de 
reservas fracas ou até mesmo hipotecadas. O princípio de guerra da 
surpresa foi buscado no planejamento pela adoção de procedimentos com 
o objetivo de reduzir as possibilidades de vazamento de informações acerca 
da operação. A compartimentação do conhecimento nos diversos níveis de 
comando, a proibição do uso de equipamentos celulares por parte dos 
cabos e soldados e a exigência da assinatura do termo de manutenção do 
sigilo pelos comandantes, foram alguns exemplos de medidas que se 
mostraram eficazes.(LIMA et al, 2019, p.128, grifos nossos). 

 
Ainda no campo operativo cabe ressaltar o destacado trabalho da engenharia 

de combate em tarefas relacionadas à mobilidade e contramobilidade, com a 

retirada de obstáculos lançados pelas facções no interior das comunidades, 

permitindo a abertura das principais vias de acesso que incidiam sobre pontos de 

interesse para as manobras concebidas.  “Ao todo foram retirados pelas tropas mais 

de 1.000 (mil) obstáculos de várias naturezas, o que garantiu o direito de ir e vir da 

população local”. (LIMA et al, 2019, p.120). 

Dada a diversidade dos atores envolvidos e o caráter conjunto e de 

interagências das operações levadas a cabo durante a intervenção, assume papel 

de relevo as capacidades colocadas à disposição dos planejadores que privilegiaram, 

sobretudo, a interoperabilidade dos meios. Neste contexto, particularizando a função 

de combate Comando e Controle, Martin et al (2019) afirma que: 

a interoperabilidade tornou-se um aspecto fundamental, uma vez que a 
diversidade dos sistemas de Comando e Controle foi grande, exigindo maior 
capacidade de intercâmbio de serviços ou de informações entre as diversas 
estruturas e atores envolvidos. Neste ínterim, a partir da organização e 
processamento dos dados recebidos pelos meios de manobra empregados, 
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o EM Cj pôde executar seu processo decisório com grande confiabilidade e 
rapidez. (MARTIN et al, 2019, p. 41). 

 
Barreto (2019), colocando em evidência os desafios enfrentados pelo Comando 

Conjunto no decorrer da Intervenção Federal, destaca a complexidade do ambiente 

operacional típico das comunidades nas quais ocorreram a atuação das tropas, 

caracterizando-o como “extremamente difuso e complexo, onde operações militares 

eram realizadas em áreas altamente humanizadas[…]”. O mesmo autor salienta que 

o conflito travado nas favelas cariocas possui características de um combate 

assimétrico, onde o oponente se vale da utilização de táticas “tipicamente de Forças 

Irregulares” e cuja dimensão informacional possui forte apelo midiático. 

Segundo Almeida (2019), a Intervenção Federal, por seu ineditismo, configurou-

se como marco na história do Brasil. “Dessa forma, a dimensão informacional sofreu 

significativa transformação devido à intensa cobertura da mídia, bem como da 

participação da sociedade, mediante fóruns ou redes sociais, característica dos 

conflitos de 4ª geração”. (ALMEIDA, 2019, p. 68-69). 

Neste mesmo contexto, o mesmo autor reforça que: 

O ambiente informacional mostrou-se hostil em grande parte do período da 
Intervenção. Logo após a assinatura do Decreto Presidencial, diversos 
grupos de interesse passaram a compartilhar opiniões em redes sociais e 
na grande mídia, levantando questões quanto à legitimidade da medida e às 
possíveis ameaças à garantia dos direitos humanos com o emprego do 
Exército nas ruas do Rio de Janeiro. Como agravante, o ano eleitoral foi 
fator de acirramento de convicções opostas, levando candidatos a apoiarem 
ou criticarem as ações militares desencadeadas durante a Intervenção. 
(ALMEIDA, 2019, p. 72). 

 

Dessa forma, diante de um cenário tão sensível, nos parece óbvia e de extrema 

importância, a necessidade que se vislumbrou de que “a divulgação de notícias e 

imagens fora de contexto, veiculadas especialmente em redes sociais, com a 

finalidade de desgastar as Forças Armadas, caracterizando as Fake News contrárias 

à Intervenção Federal, fossem prontamente esclarecidas”.(Almeida, 2019, p. 72-73). 

Assim sendo, segundo Almeida (2019, p. 76) “O emprego da Capacidade 

Relacionada a Informação (CRI) Comunicação Social associado à manobra tática 

teve efeito favorável na dimensão informacional, protegendo o C Cj do surgimento 

de versões falsas dos fatos”. 

Nesse sentido, Martin et al (2019) abordam que, no âmbito do Estado-Maior do 

CCj, coube à Célula de Comunicação Social (D7) a responsabilidade por coordenar 

as atividades desse importante ramo de atuação, bem como operar com o objetivo 
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de se buscar “o controle da narrativa operacional a partir das diretrizes emanadas 

pelo Cmt Cj, à luz das características do ambiente informacional, dos objetivos e dos 

resultados das operações do CCj”. (MARTIN et al, 2019, p. 36-37). Ademais, “a 

atuação da comunicação social após as operações também preservou as tropas e a 

opinião pública das ‘pós-verdades’ produzidas por entes de interesses escusos. 

Dessa forma, a comunicação social cooperou para a construção de narrativa 

lastreada em dados e fatos concretos”. (ALMEIDA, 2019, p. 76). 

Martin et al (2019) também nos ensinam que o GIF e o CML assumiram o 

encargo da divulgação das atividades relacionadas ao CCj. Nesse sentido, 

plataformas digitais como o website e o Twitter daqueles órgãos exerceram papel 

relevante atuando na dimensão informacional, e “foram de extrema importância, pois 

publicavam também os eventos realizados pelas tropas federais, contribuindo para 

uma imagem positiva das ações militares”. (MARTIN et al, 2019, p. 38).   

 Por fim, ainda no que se refere à dimensão informacional, Almeida (2019, p. 84) 

destaca que “a eficiência da atuação das tropas na dimensão informacional ficou 

evidente no apoio da opinião pública à Intervenção Federal. Com mais de 70% de 

aprovação popular – resultante de trabalho de todos os envolvidos[…] as ações 

capitaneadas pelas Forças Armadas tiveram o reconhecimento da sociedade”. 

 

4 LEGISLAÇÃO, DOUTRINA E CONSIDERAÇÕES ESTRATÉGICAS 

Na continuidade do estudo sobre o emprego de tropas da Força Terrestre no 

enfrentamento a organizações criminosas, faz-se necessário escrutinar os 

aspectos legais e material doutrinário que atuam como reguladores e referenciais 

dos institutos da Garantia da Lei e da Ordem e da Intervenção Federal. 

 

4.1 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Com relação às atribuições das Forças Armadas, a Constituição Federal de 1988 

(CF/88) estabelece em seu Art 142 que: 

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. (BRASIL, 1988, grifo nosso) 
 

Por sua vez, a Lei Complementar n° 97, de 09 de junho de 1999 estabelece as 

normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. A 
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citada Lei, no que concerne ao emprego das Forças Armadas em GLO, regula, no 

parágrafo 2º de seu Art 15, que a mesma se dará por iniciativa de quaisquer dos 

poderes constitucionais, segundo diretrizes expedidas a cargo do Presidente da 

República, “após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no art. 144 da 

Constituição Federal.”(BRASIL, 1999). 

Neste sentido, são considerados esgotados os instrumentos citados no Art. 144 

da Constituição Federal (Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia 

Ferroviária Federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares), 

quando ocasionalmente reconhecidos como “indisponíveis, inexistentes ou 

insuficientes ao desempenho regular de sua missão constitucional, pelo respectivo 

chefe do Poder Executivo Federal ou Estadual” (BRASIL,1999) 

Sendo assim, quando decretada a GLO, deverão ser ativados os órgãos 

operacionais das Forças Armadas, que passarão a desenvolver, “de forma episódica, 

em área previamente estabelecida e por tempo limitado, as ações de caráter 

preventivo e repressivo necessárias para assegurar o resultado das operações”. 

(BRASIL,1999)  (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004). 

Destarte, convém ressaltar o entendimento de Fried (2018), sobre o caráter 

excepcional da GLO, bem como seu impacto sobre os Entes Federados: 

[…] o emprego das Forças Armadas em missões de GLO deve ser 
entendido como algo excepcional, passível de acontecer somente em 
situações que efetivamente fogem à ação dos órgãos de segurança pública, 
pela razão simples de que tal atuação, nos termos da lei de regência, deve 
ser subsidiária. De qualquer forma, cumpre frisar para efeito de 
desenvolvimento de um raciocínio comparativo, que o manejo das Forças 
Armadas na GLO não enseja o afastamento da autonomia do Ente 
Federado no qual as tropas estejam sendo empregadas. (FRIED, 2018, p. 
18). 

 
Ainda no que se refere ao arcabouço jurídico das operações de GLO, cabe 

ressaltar que a regulamentação dessa forma de emprego veio a ser 

consubstanciada com a publicação do Decreto nº 3.897, de 24 de agosto de 2001. 

Por seu turno, a Intervenção Federal, como instrumento previsto na CF/88 

encontra respaldo em seu Art 34, vindo a ocorrer nos seguintes casos: 

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 
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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. 
(BRASIL,1988, grifo nosso) 

 

Ainda no que se refere à intervenção da União nos Estados da Federação e 

Distrito Federal, o Art 36 da CF/88, estabelece que seu decreto deverá especificar 

seu alcance em termos de “amplitude, prazo e condições de execução” 

(BRASIL,1988). 

Assim sendo, a partir do estudo dos dois institutos (GLO e Intervenção Federal), 

não nos parece ser razoável, sob qualquer hipótese, argumentos que confundam 

seus conceitos. Nesta mesma senda, Fried (2018, p. 20) reforça que: 

Excetuando-se o inédito cenário jurídico estabelecido por meio do 
mencionado Decreto (Decreto nº 9.288/18), em todos os casos em que as 
Forças Armadas foram utilizadas na garantia da lei e da ordem no Rio de 
Janeiro (tais como a ocupação dos Complexos do Alemão e da Maré), a 
autonomia do Estado Federado não foi afastada por qualquer ato 
interventivo, razão pela qual o comando da segurança pública permaneceu 
sob a regência do respectivo Governador e do Secretário de Segurança 
Pública. 

 

4.2 DOUTRINA E CONSIDERAÇÕES ESTRATÉGICAS 

Considerando a natureza dos ambientes operacionais e dos conflitos, a Doutrina 

Militar Terrestre (DMT) preconiza que atualmente os riscos e ameaças a serem 

enfrentados caracterizam-se como difusos e imprevisíveis. Neste contexto, “Será 

habitual que o cenário de atuação tenha um caráter conjunto, multinacional e com 

a presença de organizações civis de variadas matizes, ainda que as ações 

ocorram em meio à população e com a presença da mídia. Tudo isso condiciona a 

forma de atuação e emprego da F Ter.” (BRASIL, 2019a, p.2-1, grifos nosso). 

No que se refere às ameaças híbridas, a Doutrina Militar Terrestre as define de 

maneira geral como um arranjo que combinam forças regulares e irregulares. Apesar 

de seu caráter diverso, “buscam atingir efeitos que lhes beneficiem mutuamente”. 

Neste sentido, essas ameaças podem ser compostas por células terroristas e/ou 

criminosos […]. (BRASIL, 2019a, p. 5-11, grifo nosso). Assim sendo verifica-se que 

organizações criminosas se constituem em ameaças à segurança nacional, na 
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medida em que adquirem o potencial de serem combinadas a forças regulares 

extrarregionais em um contexto de guerra híbrida. 

De acordo com o manual de campanha EB70-MC-10.233 (OPERAÇÕES), a 

cooperação e coordenação com agências constitui-se em uma das operações 

básicas que podem ser realizadas pelos elementos da Força Terrestre. Desta forma, 

podem ser definidas como: 

operações 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 (Fig 
3-3). Destinam-se a conciliar interesses e coordenar esforços para a 
consecução de objetivos ou propósitos convergentes que atendam ao bem 
comum. Buscam evitar a duplicidade de ações, a dispersão de recursos e a 
divergência de soluções, levando os envolvidos a atuarem com eficiência, 
eficácia, efetividade e menores custos (BRASIL, 2017a, p. 3-14). 

 
Normalmente caracterizadas como operações de não guerra, as operações de 

cooperação e coordenação com agências, às quais encontram-se circunscritas as 

operações de GLO, “não envolvem o combate propriamente dito, exceto em 

circunstâncias especiais”. (BRASIL, 2017a, p. 3-15, grifo nosso). 

Assim sendo, segundo o Manual EB70-MC-10.242 (OPERAÇÃO DE GARANTIA 

DA LEI E DA ORDEM) As Op GLO “são operações militares de coordenação e 

cooperação de agências (CCA), realizadas no contexto específico da missão 

constitucional da garantia da lei e da ordem, conforme o artigo 142 da Constituição 

Federal de 1988 (CF/88)”, podendo ser desenvolvidas em ambiente rural ou urbano.”  

(BRASIL, 2018a). 

Por sua vez, no nível estratégico, o Ministério da Defesa define as Op GLO como: 

[...]uma operação militar determinada pelo Presidente da República e 
conduzida pelas Forças Armadas de forma episódica, em área previamente 
estabelecida e por tempo limitado, que tem por objetivo a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio em situações 
de esgotamento dos instrumentos para isso previstos no art. 144 da 
Constituição ou em outras em que se presuma ser possível a perturbação 
da ordem (BRASIL,2014b, p. 14) 

 

Buscando ainda elementos que possibilitem escrutinar a natureza dos conflitos 

encontrados nas comunidades cariocas faz-se necessário trazer à baila os principais 

conceitos que dão forma às operações contra forças irregulares: 

Compreende um conjunto abrangente de esforços integrados (civis e 
militares) desencadeados para derrotar forças irregulares (caracterizadas 
por organização não institucionalizada), nacionais ou estrangeiras, 
dentro ou fora do território nacional. […] Contribui para derrotar ou 
neutralizar militarmente as forças irregulares (F Irreg), permitindo iniciar 
ou retomar o funcionamento do Estado em áreas outrora contestadas 
ou controladas por tais forças. [...] Proporciona assistência ao governo 
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local no TO/A Op, em território nacional ou em outra nação, para torná-lo 
autossustentável, por meio de ações que possibilitem a construção de 
ambiente favorável à conquista e manutenção da confiança e apoio da 
população local. [...] Nesse tipo de operação, a missão das forças militares 
(convencionais e de operações especiais) é erradicar a ameaça 
proveniente das F Irreg, sobretudo seu braço armado, isolando-o de 
seus apoios locais, desmantelando sua infraestrutura e neutralizando 
seu poder de combate. [...] Para desarticular as F Irreg, é necessário 
atender a duas premissas básicas: vencer a guerra da informação e 
conquistar o apoio da população. (BRASIL, 2017a, p. 4-4, grifos 
nosso). 

 
Sendo assim também ganham vulto as operações de informação, de caráter 

complementar, que “consiste na atuação integrada das capacidades relacionadas à 

informação (CRI), em conjunto com outros vetores, para informar e influenciar 

grupos e indivíduos. Protege o ciclo decisório da Força, afetando o do oponente. 

Além disso, visa a evitar, impedir ou neutralizar os efeitos das ações adversas na 

dimensão informacional.” (BRASIL, 2017a, p. 4-5, grifo nosso). 

Por fim, ao analisarmos o Plano Estratégico do Exército (PEEx)  (2020-2023), 

verificamos uma preocupação especial quanto ao aperfeiçoamento do preparo da 

Força Terrestre, destacado como uma das estratégias a fim de se atingir o Objetivo 

Estratégico voltado para Modernização do Sistema Operacional Militar Terrestre 

(SISOMT) – Preparo e Emprego da Força Terrestre. Neste sentido, O documento 

estratégico de mais alto nível do Exército elege, como uma das atividades a serem 

postas em prática a de Propor a reestruturação do Centro de Instrução de 

Operações de GLO (CIGLO) (2021-2023).(BRASIL, 2019b). 

O mesmo documento, em seu ANEXO C, prioriza as Grandes 

Unidades/Unidades em Forças de Emprego Estratégico e Forças de Emprego Geral, 

sobretudo para fins de recompletamento de efetivos. O quadro abaixo detalha a 

situação prioridade das GU/U que tradicionalmente são empregadas no Rio de 

Janeiro, em Op GLO voltadas para o combate ao crime organizado: 

QUADRO 1 – Prioridades de Recompletamento de Pessoal dos G Cmdo/GU/U  empregadas 

nas Op ARCANJO e INTERVENÇÃO FEDERAL . 

Prio Detalhamento das prioridades 

 
 
 
 

1 

ODG, OADI, ODS, G 
Cmdo 

Forças de Emprego 
Estratégico 

Forças de Emprego Geral OMS/ Outras 

 
 
 
- 

- Bda Inf Pqdt 
-12ª Bda Inf L (Amv) 
- COpEsp 
- CAvEx 
 
 

 
  
 
- 

 
 
 
- 
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2 

- Cmdo 1ª DE e 
OMDS 
 
- Cmdo AD/1 e 
OMDS (-14º GAC) 
 

 
 
 

- 

- 9ª Bda Inf Mtz (Es)* - 11º BI Mth 

 
3 

- Cmdo CML e OMDS 
(- CGEA) 
 
- 5º Gpt E e OMDS 

 
 
- 

- 4ª Bda Inf L (Mth) (- 11º BI 
Mth) 
 
- 11ª Bda Inf L  

 
- 

Observação: *GU com prioridade sobre as demais OM da 2ª Prioridade 

FONTE: O Autor, baseado no Anexo A do PEEx (2020-2023) 

Dessa forma verifica-se, de acordo com o quadro acima, que as Bda Inf Pqdt, 

12ª Bda Inf L (Amv), COpEsp e CAvEx, como Forças de Emprego Estratégico, 

figuram como tropas de primeira prioridade para recompletamento de efetivos. Por 

sua vez, o GUEs/ 9ª Bda Inf Mtz, como Força de Emprego Geral, constitui-se como 

GU com prioridade sobre as demais GU/OM da 2ª Prioridade. 

 

5 RESULTADOS E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 

O presente capítulo destina-se a apresentar os principais índices de segurança 

pública, além de outras considerações observadas nos períodos em que foram 

desencadeadas as Op GLO inseridas no contexto da Operação ARCANJO e da 

Intervenção Federal na Área de Segurança Pública do Estado Rio de Janeiro, a fim 

de evidenciar a relação de causa e efeito entre a atuação da Força Terrestre 

nessas operações com a redução dos indicadores de criminalidade no Estado 

Fluminense. A análise baseia-se fundamentalmente em dados disponibilizados pelo 

ISP, considerando os indicadores julgados mais relevantes e que possuem relação 

direta com aumento da percepção de segurança por parte da população, bem como 

com o desmantelamento de atividades ilícitas. Ademais, fruto do estudo realizado, 

será apresentada uma definição que acreditamos ser a mais adequada, quanto à 

natureza dos conflitos travados contra ORCRIM e sua correspondência com as 

chamadas 4GW. 

 

5.1 RESULTADOS DA FORÇA DE PACIFICAÇÃO ARCANJO 

No gráfico abaixo é possível visualizarmos o registro do número de ocorrências 

relacionadas ao indicador estratégico LETALIDADE VIOLENTA, que engloba os 

casos de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e morte 

por intervenção de agente do Estado. Cabe ressaltar que a região de análise 
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selecionada corresponde à Área Integrada de Segurança Pública 16 (AISP 16), que 

além de abranger os limites do Complexo do Alemão e da Penha, também inclui 

outros seis bairros (Brás de Pina, Olaria, Cordovil, Jardim América, Parada de Lucas 

e Vigário geral). Nos parece claro, por meio da análise do gráfico, o alto índice de 

LETALIDADE VIOLENTA incidindo sobre o mês de novembro de 2010, ocasião na 

qual se iniciaram as ações da Força de Pacificação nos Complexos do Alemão e da 

Penha. A partir de janeiro de 2011, segundo os dados disponíveis, constata-se uma 

tendência de estabilidade ao longo do ano, com novo ciclo de redução a partir de 

novembro. Os níveis de estabilidade da curva são mantidos até junho de 2012, mês 

que coincide com a retirada das tropas das comunidades, ocasião em que se 

observa uma substancial tendência de alta no registro de ocorrências do indicador 

considerado. 

          GRÁFICO 2 – Comparativo entre anos – Indicador Estratégico: Letalidade Violenta 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 FONTE: Instituto de Segurança Pública 

No próximo gráfico, ao analisarmos os dados comparativos no período de 2009 a 

2012, considerando, como indicador, o volume de APREENSÃO DE DROGAS, 

verificamos um grande crescimento nas quantidades apreendidas a partir de 

novembro de 2010 (início das operações). Observamos também que a partir de 

agosto de 2012 ocorre uma redução neste indicador, ocasião na qual a Operação 

Arcanjo já havia sido encerrada. 
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            GRÁFICO 3 – Comparativo entre anos – Indicador : Apreensão de drogas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      FONTE: Instituto de Segurança Pública 

Sob o ponto de vista da análise do indicador TOTAL DE ROUBOS, verifica-se 

para a AISP 16, a mesma tendência de redução destes índices, no período em que 

foram desencadeadas as operações da Força de Pacificação ARCANJO. 

 

                    GRÁFICO 4 – Comparativo entre anos – Indicador : Total de Roubos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                        FONTE: Instituto de Segurança Pública 

Citando o entendimento do General Adriano, Lima (2012) relata que os 

resultados da Força de Pacificação podem ser mensurados, em um primeiro 

momento, pela desarticulação local de uma das mais atuantes facções ligadas ao 

tráfico. A ocupação de territórios, a partir dos quais irradiavam-se inúmeras ações 

ilícitas, deu fim a anos de domínio do crime. Nesta mesma senda, observa-se 
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também a dissolução de grande arsenal de armas e munições, trazendo como 

reflexo uma redução nos índices de criminalidade não só a nível local, como também 

no Rio de Janeiro como um todo. 

Segundo  Mendes (2012), já após um ano do início da atuação da Força de 

Pacificação os índices de criminalidade apresentaram significativa queda. De acordo 

com o autor, considerando dados estatísticos fornecidos pelo ISP, limitados à área 

de pacificação, “houve diminuição de 9,1% nos casos de homicídios dolosos (com 

intenção de matar), os roubos a coletivos decresceram 19,9% e de veículos 44,3%. 

No entanto, a estatística mais significativa, uma vez que reflete diretamente na 

sensação de segurança da população, é a de redução de roubo a transeunte. Este 

número caiu, praticamente, à metade, de 1.380 para 768”. 

Ademais, com a estabilização das áreas foi possível, que em um esforço 

integrado, governo e demais agências passassem a atuar no sentido de restabelecer 

serviços essenciais, entre outros benefícios, no interior das áreas antes conflagradas, 

dentre os quais destacam-se: a melhoria no serviço de transportes regulares em 

detrimento de modalidades clandestinas; o crescimento do comércio, com 

consequente aumento na oferta dos níveis de emprego; o retorno da oferta dos 

serviços de operadoras de telefonia, TV por assinatura e concessionárias do serviço 

público; a valorização imobiliária; e a retomada da rotina normal no âmbito das  

escolas locais (LIMA,2012) 

  

5.2 RESULTADOS DA INTERVENÇÃO FEDERAL NA ÁREA DE SEGURANÇA 

PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Conforme já explicitado no capítulo 4 do presente estudo, O plano estratégico 

concebido pelo GIF/RJ estabelecia ações com sua abrangência delimitada por um 

eixo estruturante, voltado para a gestão da segurança pública e por outro 

denominado emergencial, com foco em ações preventivas e repressivas contra as 

facções criminosas atuantes no Estado do Rio de Janeiro. Ao seu término, em 31 de 

dezembro de 2018, ficou claro o protagonismo das ações emergenciais colocadas 

em prática por intermédio do desencadeamento de cerca de 240 (duzentos e 

quarenta) operações denominadas FURACÃO, bem como das Operações DÍNAMO, 

focada em roubos de veículos e cargas. As citadas ações contribuíram com o 

aumento da sensação de segurança da população fluminense, fruto da queda dos 

índices de criminalidade no Estado a partir da decretação da Intervenção, conforme 
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passaremos a apresentar a seguir, de acordo com os dados disponibilizados pelo 

ISP. Os critérios utilizados são os indicadores ROUBO DE RUA, ROUBO DE 

VEÍCULO e LATROCÍNIO, com redução de 5,9%; 7,9% e 33,7% ; respectivamente, 

considerando os índices de 2018 em relação a 2017, após 10 meses de atuação da 

Força Terrestre. No 4º Gráfico observa-se também a constante queda nos índices de 

incidência do indicador estratégico LETALIDADE VIOLENTA ( homicídio doloso, 

latrocínio, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente 

do Estado). 

                  GRÁFICO 5 – Comparativo entre anos – Indicador : Roubo de rua 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

FONTE: Instituto de Segurança Pública 

         

GRÁFICO 6 – Comparativo entre anos – Indicador : Roubo de veículo 

 
                                       FONTE: Instituto de Segurança Pública 
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GRÁFICO 7 – Comparativo entre anos – Indicador : Latrocínio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Instituto de Segurança Pública 

 

 

 

GRÁFICO 8 – Níveis de Letalidade Violenta - 2018 
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Ainda como evidência relacionada ao estudo de ambas operações, cabe 

destacar as reflexões de Espinha (2020), que nos apresenta uma nítida relação 

entre as operações realizadas no Rio de Janeiro com o volume de apreensões de 

drogas, armas e munições na faixa de fronteira, durante operações realizadas no 

mesmo período. O autor por meio do gráfico 9 nos instrui que ações na fronteira 

brasileira, coincidentes com o mesmo período das operações de GLO, no estado do 

Rio de Janeiro, obtiveram os melhores resultados no que diz respeito à quantidade 

de apreensões de drogas e munições. Destaca ainda que após as operações no 

estado fluminense iniciaram-se “tendências de aumento das apreensões de armas 

na fronteira, provavelmente devido à necessidade do ressuprimento dos 

armamentos, por parte das ORCRIM, apreendidos durante essas operações”. 

Infere-se, portanto, a partir das evidências e resultados trazidos à baila no 

presente capítulo, que os aspectos postos em prática no campo operativo e no 

ambiente informacional por ocasião do emprego do Exército Brasileiro na 

Operação ARCANJO e nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem durante 

aIntervenção Federal na Área de Segurança Pública do Estado do Rio de 

Janeiro, em especial os explicitados nos itens 3.6. e 3.7 do Capítulo 3 do 

presente estudo, contribuíram de maneira irrefutável para a queda dos índices 

de criminalidade na Capital Fluminense, no período em que tais operações 

foram desencadeadas, ficando assim caracterizada a relação causa e efeito a 

qual o trabalho se propôs demonstrar. 

GRÁFICO 9 - Apreensões de drogas na Faixa de Fronteira pelo Exército Brasileiro (2011-2019) 

 

FONTE: ESPINHA (2020) 
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A fim de responder o problema secundário do presente estudo, sobre qual seria 

a natureza do conflito atualmente travado nas favelas cariocas faz-se necessário 

considerar os seguintes aspectos: 

- a natureza distinta entre os oponentes, com a presença de atores estatais e 

não estatais (Forças Armadas x Facções Criminosas); 

- o desenvolvimento do conflito em meio a áreas densamente povoadas, onde a 

população adquire protagonismo como Centro de Gravidade das operações; e 

- o grande apelo midiático que faz com que a dimensão informacional adquira 

peso relevante em relação às demais dimensões do combate no campo de batalha 

da opinião pública. 

Assim sendo, pode-se concluir que o emprego da Exército Brasileiro contra as 

facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas no estado do Rio de Janeiro, no que 

pese essas operações desenvolverem-se em uma situação de normalidade 

institucional, podem ser definidas como um conflito assimétrico de 4ª Geração, no 

qual os Agentes Perturbadores da Ordem Pública caracterizam-se como 

Forças Irregulares, cuja motivação baseia-se na obtenção de lucros 

monetários ilícitos. 

6. ENSINAMENTOS E RECOMENDAÇÕES 

Com base nos aspectos abordados nos itens 3.6 e 3.7 do Capítulo 3, bem como 

nos resultados e evidências apresentadas no Capítulo 5, passaremos a expor os 

principais ensinamentos colhidos para que possam nortear o processo de 

planejamento e execução de novas operações relacionadas ao combate a facções 

criminosas. Também é objetivo do presente capítulo emitir aos ODG e ODOp, 

recomendações estratégicas e operacionais relacionadas ao objeto do presente 

estudo. 

 

6.1 ENSINAMENTOS PARA O PLANEJAMENTO E CONDUÇÃO DAS 

OPERAÇÕES MILITARES (CAMPO OPERATIVO E AMBIENTE INFORMACIONAL) 

O uso da força mínima necessária, comumente apontado como orientação 

nas regras de engajamento, não pode negligenciar a observância do efeito 

dissuasório, fundamento este primordial para a redução da fricção entre oponentes, 

e que é assegurado, sobretudo, pela aplicação do princípio massa (saturação de 

área), seja de efetivos ou efeitos. Ressalta-se , ainda, a importância do princípio de 

guerra da legitimidade, necessária à manutenção da liberdade de ação das forças 



45 
 

empregadas e assegurada primordialmente pela transparência durante a realização 

de ações táticas e pelo respeito à dignidade da população na Área de Operações. 

Na dimensão informacional, a autorização da presença de jornalistas aptos a 

atuarem em zonas de conflito pode constituir-se em fator relevante para o aumento 

da legitimidade das tropas no terreno. 

A definição da Área de Operações deve ser precedida e respaldada por 

minucioso estudo do terreno e situação do inimigo, a fim de se levantar todas as 

potenciais regiões que exerçam dominância e que possam ser utilizadas como locais 

de homizio por parte de criminosos. Essas regiões constituem-se em ÁREAS DE 

INTERESSE e devem, dentro do planejamento, estarem abrangidas pelos limites 

das Zonas de ação estabelecidas. 

Constata-se a importância de se manter o estado de prontidão permanente 

das tropas do CML. Por ocasião do cerco ao Complexo do Alemão, antecedendo a 

criação da Força de pacificação, verificou-se que em menos de 12 horas foram 

realizadas  as ações de planejamento da operação, aprestamento, deslocamento da 

tropa e ocupação do dispositivo, o que contribuiu para o aproveitamento do êxito 

obtido na operação anterior pelas Forças de Segurança do Estado. 

As posições de bloqueio em uma operação de cerco devem ser ocupadas, no 

mínimo, por tropa de valor Grupo de Combate. Admite-se, dependendo do fator 

terreno, a segmentação destes grupos por esquadras, desde que assegurados o 

apoio mútuo e o comando e controle entre elas. As Operações de cerco 

desencadeadas em comunidades têm por finalidade contribuir com os OSP em 

missões de investimento e vasculhamento para o cumprimento de mandados. 

Verificou-se nos casos estudados que em Operações de cerco às 

comunidades, pode ser imposta a necessidade de as tropas desdobradas 

manterem-se em posição por um longo período, o que exige a formulação de 

planejamentos flexíveis quanto à previsão de rodízios sem que seja negligenciado o 

princípio da massa. 

Após a delimitação da área de operações a atuação de OSP, dentro desses 

limites, deve restringir-se àquelas forças policiais subordinadas e integrantes da 

estrutura do CCj ativado. Esta medida possibilita uma coordenação e controle mais 

efetivos, contribui para a manutenção da consciência situacional e inibe a incidência 

de desvios não desejáveis. Nesta mesma senda, qualquer cumprimento de 

instrumentos de coerção ou busca judiciais (mandados), dentro da área delimitada, 
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que não tenha relação com os objetivos da Operação, devem ser cumpridos pela 

polícia judiciária integrante da estrutura da Força de GLO. Ressalta-se a importância 

de o Comando da Operação estabelecer estreita coordenação por meio de oficiais 

de ligação das forças auxiliares, a fim de tomar conhecimento de eventuais 

operações policiais desencadeadas no entorno da área de operações delimitada. 

É recomendável que os líderes de pequenas frações sejam orientados a 

treinar as regras de  engajamento estabelecidas, até o nível esquadra. Para tanto, 

ressalta-se a importância da ampla utilização dos meios de simulação disponíveis. 

As Regras de Engajamento devem guardar alta rigidez no que se refere à 

preservação da vida humana de todos os atores envolvidos (população, 

combatentes e agentes perturbadores da ordem pública). A fiel observância desta 

recomendação reforça o princípio da legitimidade, ao pautar a atuação da tropa 

dentro dos limites estritos da lei. Um dos mais relevantes pilares que sustentam o 

sucesso das operações reside no apoio da população civil traduzido na percepção 

de que as Forças regulares atuam dentro destes princípios, contribuindo para os 

objetivos da missão, sobretudo na dimensão informacional. 

O arejamento da tropa traduzido por rodízios no nível pelotão, durante a Op 

ARCANJO, mostrou-se como uma prática que contribui significativamente para o 

moral da tropa, sobretudo as Brigadas com sede localizada fora do Rio de Janeiro. 

A participação colaborativa por parte da população, por intermédio de 

ouvidorias, disque denúncias e outros serviços criados para esse fim mostra-se 

como excelente ferramenta de inteligência e transparência que traz reflexos 

positivos para a construção da credibilidade da Força e para o planejamento de 

operações, desencorajando eventuais desvios de conduta e retirando a liberdade de 

ação das facções, com forte influência na dimensão informacional. 

As ações de estabilização, aliadas a uma maior presença do Estado nas 

comunidades, independentemente dos resultados relacionados a apreensões e 

prisões, contribuem para a construção de um ambiente favorável ao atingimento dos 

objetivos propostos, sobretudo, por gerarem um significativo impacto psicológico na 

população (aceitação)  e nos grupos criminosos (dissuasão). 

O amplo emprego de blindados em operações urbanas, no interior das 

comunidades, constitui-se em aspecto fundamental na aplicação do princípio da 

massa (massa de efeitos),  produzindo  efeito dissuasório  pela ação de choque, o 

que contribui para a diminuição incidência de danos colaterais sobre a população. 
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Essa premissa é ainda mais reforçada quando são considerados o poder de fogo e a 

precisão proporcionados pelo sistema de armas REMAX das VBTP Guarani. 

Ressalta-se a importância do amplo emprego da engenharia, sobretudo na 

realização de tarefas relacionadas à remoção de obstáculos instalados pelos APOP 

no interior das comunidades e controle de eventuais danos que comumente são 

causados pelo emprego da tropa. Na maioria dos casos as Organizações Militares 

(OM) de Engenharia são empregadas em Apoio ao Conjunto, podendo, dependendo 

do contexto da situação tática, atuarem em apoio direto em determinada zona de 

ação. 

Após o estudo do ambiente operacional, a abordagem operativa deve prever 

linhas de esforço ou de operação que contemplem ações no campo da 

Comunicação Social e Operações de Informação, que tenham por objetivo sustentar 

a Comunicação Estratégica estabelecida no nível político/estratégico e alinhada aos 

objetivos da operação.  Esta abordagem buscará a superioridade de informações, o 

controle das narrativas a busca pela influência e a vitória na guerra das percepções 

junto à população, APOP, imprensa e mídias. 

Dentro do escopo das ações de inteligência faz-se necessário o incremento 

do monitoramento de grupos criminosos rivais, que possam valer-se do 

enfraquecimento da facção local para apropriar-se do território tão logo sejam 

encerradas as operações (Efeito Hidra). 

O desenvolvimento da liderança nos diversos níveis, com ênfase 

particularmente nos comandantes das pequenas frações, é fator relevante e 

essencial para a obtenção do sucesso nas chamadas 4GW. O exercício deste 

princípio deve ser enfatizado desde a fase do preparo, por meio de simulações 

diversas que reproduzam com o maior grau de realismo possível, as dificuldades 

que serão encontradas no ambiente operacional. 

Recomenda-se o emprego de integrantes do Serviço de Assistência Religiosa 

do Exército em estreita ligação com líderes religiosos locais, pois estes, exercem 

grande influência sobre as comunidades, o que se constitui em aspecto relevante no 

atingimento de objetivos na dimensão informacional. 
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6.2 RECOMENDAÇÕES AO ORGÃO DE DIREÇÃO GERAL E ORGÃO DE 

DIREÇÃO OPERACIONAL. 

6.2.1 Recomendações ao EME 

- Recomenda-se que no Anexo C do Plano Estratégico do Exército, que 

trata sobre as prioridades para o recompletamento de pessoal, o CML e OMDS (- 

CGEA); a 1ª DE e suas OMDS; a 4ª Bda Inf L (Mth); a 11ª Bda Inf L  e o 1º BECmb 

passem a figurar como tropas de 2ª prioridade (com prioridade sobre as demais 

neste nível), a exemplo do que já ocorre com o GUEs/9ª Bda Inf Mtz; e 

- Recomenda-se, como prioridade, a mecanização do GUEs/9ª Bda Inf 

Mtz. 

6.2.2 Recomendações ao COTer 

- Recomenda-se o desencadeamento, de forma sincronizada, de 

operações na faixa de fronteira, nas ocasiões em que ocorrer a decretação de Op 

GLO, com foco no combate a facções criminosas no Estado do Rio de Janeiro. 

 

7. CONCLUSÃO 

As facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas instaladas no Rio de Janeiro 

constituem um fenômeno que extrapola os limites do campo psicossocial, possuindo 

estreitos vínculos com a ausência de iniciativas públicas voltadas para a população 

residente nas comunidades carentes do estado, conjugada a uma corrupção 

sistêmica instaurada no campo político que se arrasta ao longo dos últimos anos. 

Assim sendo, verificamos na última década um incremento das ações do Exército 

Brasileiro, voltadas para o desencadeamento de operações de Garantia da Lei e da 

Ordem, com foco no combate às organizações criminosas que operam no estado 

fluminense, fruto do esgotamento das capacidades dos órgãos de segurança pública. 

Essas ações, respaldadas no texto da carta magna, possuem o mesmo peso de 

importância dada à defesa da pátria, sobretudo pelo fato da ameaça que grupos 

criminosos representam à segurança nacional e à paz social. Essa constatação é 

reforçada na medida em que, analisando a evolução das ciências militares, 

verificamos o protagonismo crescente de oponentes não estatais inseridos nos 

conflitos característicos das chamadas Guerras de 4ª Geração. Dessa forma, esses 

atores poderiam ser “terceirizados” por potências extrarregionais, dependendo dos 

interesses geopolíticos em jogo. 
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Nesse contexto, o presente trabalho se propôs a escrutinar os principais aspectos 

no campo operativo e na dimensão informacional que contribuíram para os 

resultados positivos observados na condução da Operação ARCANJO e das 

operações de Garantia da Lei e da Ordem desencadeadas por ocasião da 

Intervenção Federal na Área de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

Em uma breve análise verificamos que, em que pese o sucesso obtido em ambas 

as atuações, o modelo adotado na Intervenção Federal, baseado em operações de 

curta  duração, nos parece mais apropriado, tendo em vista a não permanência da 

tropa por longo período no interior das comunidades, aspecto que se configura como 

um risco à imagem da Força. 

Por fim, considerando as características da guerra assimétrica travada 

diariamente no interior das favelas cariocas, e a grande experiência colhida pelas 

tropas empregadas nas operações estudadas no presente trabalho, concluímos que 

o GUEs/9ª Bda Inf Mtz,  a Bda Inf Pqdt, a 4ª Bda Inf L (Mth) e a 11ª Bda Inf L 

figuram, no âmbito da Força Terrestre, como as Grandes Unidades valor brigada 

atualmente mais aptas a atuarem em um cenário de conflito de 4ª Geração. 
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