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 É uma operação militar e conduzida pelas Forças

Armadas de

, que tem por objetivo a

em situações de

para isso previstos no art. 144 da CF/88

ou em outras em que se presuma ser possível a perturbação da ordem



Atuar de forma 
integrada

Emprego da Intlg 
e C Intlg

Limitação do uso 
da força e das 
restrições à 
população

Emprego da 
tropa Dissuasão



 Operações na faixa de fronteira, patrulha naval,

fluvial e combate ao tráfico aéreo ilícito;

 Atuação das FA como Polícia Judiciária Militar;

 Segurança do Presidente da República (CSA);

 Apoio aos órgãos federais (Log, Intlg, Com e Instr); e

 Combate a guerrilha.



Terras

Indígenas

Tráfico de 

Animais 

Silvestres

Extração Ilegal 
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Ilegais

Desmatamento

Tráfico de

Pessoas

Tráfico de

Drogas

Narcotráfico
Garimpo

Ilegal

Contrabando e 

Descaminho

Tráfico de 

Armas

Pesca Ilegal
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Historicamente, as Forças Armadas têm
participado da Garantia da Lei e da Ordem

Balaiada –MA – 1838 a 1841



































Art. 23. Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior: [...]

XIV - , de suas

próprias decisões ou das decisões dos Tribunais Regionais que o

solicitarem,
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GARANTIA DA 
VOTAÇÃO E 
APURAÇÃO

(GVA)



ELEIÇOES - GARANTIA DA VOTAÇÃO E APURAÇÃO

ANO 2006 2008 2010 2012 2014 2016

TIPO Eleição 

Geral

Eleição 

Municipal

Eleição 

Geral

Eleição 

Municipal

Eleição 

Geral

Eleição

Municipal

CIDADES 150 479 249 401 325 467



ELEIÇÕES – APOIO AO TSE

1º TURNO MUNICÍPIOS/LOCALIDADES

ENTREGA DE URNAS 102

GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 467

EFETIVOS EMPREGADOS 25.400

ELEIÇÕES 2016



ELEIÇÕES 2016 – 1º TURNO

EFETIVOS E MEIOS EMPREGADOSEFETIVOS VIATURAS AERONAVES EMBARCAÇÕES

MARINHA 1.335 43 + 4 
blindados

1 5 e 1 Navio 
Patrulha

EXÉRCITO 23.585 1.180 21 85

FAB 480 25 8 (3 asas fixas) -

TOTAL 25.400 1.252 30 91
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Diretriz Ministerial nº 9/2014, de 31 de março de 2014

Preservação da ordem pública e da incolumidade das

pessoas e do patrimônio no Complexo da Maré - RJ, no

período de 5 de abril a 31 de julho de 2014. A operação

passou por cinco prorrogações, sendo a última até 30 de

junho 2015.



Diretriz Ministerial nº 9/2014, de 31 de março de 2014

Preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas

e do patrimônio no Complexo da Maré - RJ, no período de 5

de abril a 31 de julho de 2014. A operaçãojpassou por cinco

prorrogações, sendo a última até 30 de junho 2015.

OPERAÇÃO SÃO FRANCISCO – COMPLEXO DA MARÉ



2. Pequeno efetivo das Forças de Segurança Pública

nas ações conjuntas.

3. Carência de ações do Estado para minimizar os

problemas na comunidade.

4. Não instalação de uma Delegacia de Polícia Civil

em apoio à Força de Pacificação.

1. Várias renovações de permanência, contrariando o

previsto na LC 97/99, com prejuízo na preparação

para o emprego.



4. Aprimoramento das Regras de Engajamento.

5. Atuação conjunta das três Forças Armadas.

2. Aperfeiçoamento das técnicas e táticas de atuação.

3. Emprego de novos equipamentos – VANT e

equipamento “scanner” da PRF.

1. Atuação em ambiente hostil.



51/96

Ações na GLO, na área metropolitana do Município de Natal - RN, em

razão da insuficiência de meios dos órgãos de segurança pública, para a

preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Ações de vandalismo, tais como incêndios criminosos dos meios de

transporte coletivos, danos a instalações públicas e ameaças diversas contra

segurança e bem-estar dos cidadãos, praticadas por Agentes Perturbadores

da Ordem Pública (APOP).



01 a 23 AGO 16

TOTAL 1.895



09 a 19 DEZ 16
(Prorrogado

até 03 JAN 17)

TOTAL 3.300





Art. 1º Fica autorizado o emprego das Forças Armadas para a

Garantia da Lei e da Ordem, nos termos deste Decreto.

Art. 2º As Forças Armadas executarão essa atividade nas

dependências de todos os estabelecimentos prisionais brasileiros

para a detecção de armas, aparelhos de telefonia móvel, drogas e

outros materiais ilícitos ou proibidos.

§ 1º O emprego das Forças Armadas, nos termos do caput, observado

o princípio federativo, dependerá de anuência do Governador do

Estado ou do Distrito Federal e será realizado em articulação com as

forças de segurança pública competentes e com o apoio de agentes

penitenciários do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério

da Justiça e Cidadania.

§ Art. 3º A autorização a que se refere o caput do art. 2º fica concedida

pelo prazo de doze meses.
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• Centro de Ressocialização Cone Sul
•Unidade Prisional Urso Panda
•Unidade Prisional Milton Soares Carvalho
•Centro de Ressocialização de Ariquemes
•Casa de Detenção de Ariquemes
•Casa de Detenção José Mário Alves da Silva (Urso 

Branco)
•Penitenciária Dr. Agenor Martins de Carvalho
•Casa de Detenção de Cacoal
•Casa de Detenção de Jarú

AC•Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde
•Unidade Penitenciária Manoel Néri da Silva  
•Unidade Penitenciária Moacir Prado
•Unidade Penitenciária Evaristo de Morais
•Unidade Penitenciária do Quinari
•Complexo Unidade Penitenciária 4

RR

• Presídio Monte Cristo

AM
MS

•Penitenciária Estadual de Dourados
• Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho

RN

•Penitenciária. Estadual de Parnamirim
•Penitenciária Agrícola de Mossoró
•Cadeia Pública de Mossoró
•Cadeia Pública de Natal
•Complexo Penitenciário de Alcaçuz
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•Centro de Recuperação Prisional do Pará
•Centro de Recuperação Prisional do Pará II

PA

•Complexo Prisional Anísio Jobim
•Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa
•Unidade Prisional Puraquequara
•Centro de Detenção Provisório Masculino
• Instituto Penal Antônio Trindade
•Centro de Detenção Provisório Feminino



10.856

17 JAN 2017 a 

17 JAN 2018

(33 inspeções/ 

23.000 

detentos)61

1.101



 EQUIPAMENTOS DE RAIO “X”

 DETECTORES DE METAL

 EQUIPES DE CÃES FAREJADORES

 CÂMARAS TELESCÓPICAS 

 DETECTORES DE USO DE CELULARES
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 Contato entre presos dos 
sistemas semiaberto e fechado 
permitindo contato visual, verbal 
e, inclusive, a troca de objetos.

 Elevado número de guaritas 
desguarnecidas.

 Excessivos serviços internos 
prestados por detentos, por falta 
de agentes penitenciários.

 Falta de bloqueadores de celular.

 Celas e instalações construídas 
com material de fácil remoção.

 Falta de locais adequados para o 
recebimento de visitas.

 Beliches/camas de madeira, que 
podem ser transformados em 
armas.
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TOTAL 1.877

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0iNHGjOTYAhUMjJAKHRbVBbsQjRwIBw&url=https://veja.abril.com.br/brasil/com-9-mil-militares-exercito-inicia-acao-no-rio-de-janeiro/&psig=AOvVaw2pRdrEjQPUlQGcaWJwkgA-&ust=1516453326694736


14 a 22  FEV 17

TOTAL 4.268



OPERAÇÃO RIO DE JANEIRO (FURACÃO)

DECRETO PRESIDENCIAL DE 28 DE JULHO DE 2017



As ações de GLO no Estado do Rio de Janeiro, denominadas

“Operação Furacão”, estão previstas no Decreto Presidencial de 28 de

julho de 2017, serão executadas por meio de Operações pontuais, de

curta duração, com base nas atividades de inteligência, coordenadas

com os Órgãos de Segurança Pública (OSP).

As operações de inteligência nortearão o emprego da tropa e ditarão o

número de operações necessárias para atingir o estado final desejado

da GLO, até 31 de dezembro de 2018.

As ações de levantamento de informações envolverão plataformas

aéreas e terrestres, não sendo possível estimar, com precisão, uma

composição de custos definitiva, haja vista a instabilidade do cenário

de interesse.



̵ Até o momento foram realizadas 88 operações Furacão, no período

de 28 de julho de 2017 a 21 de junho de 2018.

̵ As principais ações realizadas foram: patrulhamento de vias

expressas, operações de cerco, desobstrução de vias, controle de

distúrbios, pontos de bloqueio e controle de estradas e

contribuição nas ações de vistoria de estabelecimentos prisionais

realizadas por órgãos de segurança pública.
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CARACTERÍSTICAS
 Operações em apoio às FSP;
 Efetivos variáveis de acordo

com a missão;
 Operações pontuais e de curta

duração, apoiadas em atv de
inteligência;

 Cerco, apoio logístico, de
inteligência, instrução ou
comunicações e cumprir
mandados judiciais.



 Decretada no Estado do Rio de Janeiro até 31 de dezembro de 2018.

 Se limita à área de segurança pública.

 Objetivo: pôr termo a grave comprometimento da ordem pública no Estado

do Rio de Janeiro

 O Interventor fica subordinado ao Presidente da República e não está

sujeito às normas estaduais que conflitarem com as medidas necessárias à

execução da intervenção.

 O Interventor poderá requisitar, se necessário, os recursos financeiros,

tecnológicos, estruturais e humanos do Estado do Rio de Janeiro afetos ao

objeto e necessários à consecução do objetivo da intervenção.



- O Interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos, civis e militares, da

administração pública federal, os meios necessários para consecução do

objetivo da intervenção.

- O Interventor, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, exercerá o controle

operacional de todos os órgãos estaduais de segurança pública previstos

no art. 144 da Constituição e no Título V da Constituição do Estado do Rio de

Janeiro.

- Poderão ser requisitados, durante o período da intervenção, os bens,

serviços e servidores afetos às áreas da Secretaria de Estado de Segurança do

Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Administração Penitenciária do

Estado do Rio de Janeiro e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de

Janeiro, para emprego nas ações de segurança pública determinadas pelo

Interventor.



GREVE DOS CAMINHONEIROS 

OPERAÇÃO SÃO CRISTOVAM



GREVE DOS CAMINHONEIROS – OP SÃO CRISTOVAM

DECRETO PRESIDENCIAL DE 25 DE MAIO DE 2018

Fica autorizado o emprego das Forças Armadas para a Garantia da

Lei e da Ordem em ações de desobstrução de vias públicas federais

no período de 25 de maio até 4 de junho de 2018.

As ações de desobstrução de vias públicas federais serão realizadas

sob a coordenação do Ministério da Defesa em conjunto com o

Ministério Extraordinário da Segurança Pública.

A desobstrução será feita sob a coordenação das Forças Armadas e

com o apoio dos meios da Polícia Militar do ente federativo

requisitado.



GREVE DOS CAMINHONEIROS – OP SÃO CRISTOVAM

DECRETO PRESIDENCIAL DE 25 DE MAIO DE 2018

As ações previstas neste Decreto poderão incluir, em coordenação

com os órgãos de segurança pública, após avaliação e priorização

definida pelos Ministérios envolvidos:

I - remoção ou a condução de veículos que estiverem obstruindo a

via pública;

II- a escolta de veículos que prestem serviços essenciais ou

transportem produtos considerados essenciais;

III - a garantia de acesso a locais de produção ou distribuição de

produtos considerados essenciais;

IV - as medidas de proteção para infraestrutura considerada crítica.



GREVE DOS CAMINHONEIROS – OP SÃO CRISTOVAM

DIRETRIZ MINISTERIAL Nº 6/2018

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, diante da grave

situação decorrente de greve deflagrada por caminhoneiros, que vem afetando

diversos setores da economia e provocando insegurança na população, com

fundamento no art. 142 da Constituição Federal e no art. 15, da Lei

Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999 e de acordo com o Decreto

Presidencial, de 25 de maio de 2018, publicado na edição do DOU, de 25 de

maio de 2018, autorizou o emprego temporário e episódico de meios das

Forças Armadas em ações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), em

coordenação com o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, no período

de 25 de maio a 04 de junho, para desobstrução das vias públicas federais

necessárias a livre circulação de veículos, à preservação da ordem pública, à,

proteção de infraestruturas críticas e para o restabelecimento e continuidade

do abastecimento de combustíveis e gêneros essenciais.



GREVE DOS CAMINHONEIROS 

OPERAÇÃO SÃO CRISTOVAM

A evolução célere dos eventos decorrentes da paralisação

evidenciou a necessidade de se antecipar aos acontecimentos,

prevendo ações e alternativas para eventos de grande impacto na

sociedade, por meio de informações recebidas da Inteligência.

Foi um ato de grandes proporções, com enorme impacto em

todo o território nacional, e as ações das Forças Armadas foram

importantíssimas principalmente para melhorar o fluxo no

abastecimento de combustíveis e Gás Liquefeito Propano (GLP).



GREVE DOS CAMINHONEIROS 

OPERAÇÃO SÃO CRISTOVAM

A paralisação dos caminhoneiros gerou grande impacto no abastecimento de

combustíveis e GLP, produtos regulados pela ANP. Tal fato demonstrou grande

necessidade de interação entre diferentes órgãos do governo federal.

Evidenciou a importância do uso de diferentes modais de transporte para o

abastecimento do País.

O mapeamento de pontos estratégicos logísticos nacionais é de suma

importância para a concentração de esforços eficazes.

Movimentos sociais como o observado na Operação São Cristóvão tem grande

potencial de ocorrer e os diversos órgãos dos Governos federal, estaduais e

municipais devem estar preparados para essa situação.

As Forças Armadas, atuando em ações de GLO, em conjunto com os Órgãos

de Segurança Pública, podem auxiliar na minimização dos impactos decorrentes.



RESUMO 1992-2018

TIPO QUANTIDADE PERCENTAGEM

VIOL. URB. 23 18%

GREVE PM 25 19%

GVA 21 15%

GRANDES EVENTOS 38 29%

OUTROS 25 19%

132 100%



Desde 1992, 132 Operações de GLO já foram realizadas pelas Forças Armadas,

resultando em uma média anual aproximada de 6 operações desse tipo, o que

retrata um uso excessivo das Forças, que deveria ser a última ratio do Estado,

tendo em vista ser sua destinação precípua a defesa da Pátria.

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidudiakd3YAhXEhpAKHXWBAAcQjRwIBw&url=https://veja.abril.com.br/brasil/reforco-militar-determinado-por-temer-ja-opera-nas-ruas-do-rio/&psig=AOvVaw2mOWfSkyI9k2MC08l4UvIM&ust=1516214405196909
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QUANTIDADE DE GLO AUTORIZADAS POR ANO (1992-2017)
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1. As Op devem ser integradas, 

muito bem coordenadas e 

planejadas, com participação de 

equipes de segurança pública (PF, 

FNSP, PM e PC), apoiadas por um 

grupo dedicado de juízes e de 

promotores.

5. Não empregar as FA de forma 

rotineira e por longo período (+ 1 mês) 

em ações de policiamento ostensivo. 

Necessidade da ocorrência de ações 

dos OSP e de outros atores do 

Estado, na mesma área ou no entorno, 

para atacarem os problemas basilares 

que geram a violência. 

2. As Op devem ser conduzidas 

por meio de ações de curta 

duração, com Obj pontuais, 

muito bem definidos e com o 

propósito de contribuir para 

eliminar os problemas basilares 

que geram a violência.

3. Op robustas de Intlg devem preceder 

qualquer ação, a fim de apoiar a operação 

como um todo, principalmente para: Idt  e 

localizar os líderes/chefes do crime; as 

origens, rotas e depósitos de drogas e de 

armas; os Rec financeiros das quadrilhas 

e seus processos de “lavagem”; o modo 

de operação das quadrilhas; os agentes 

públicos envolvidos etc.

4. Participação das FA de forma 

pontual e por tempo muito limitado 

nessas ações/operações, com base 

na Intlg, com o emprego de 

blindados para transporte de Eqp

Seg Pub, no cerco e na varredura de 

áreas específicas onde se 

encontram os Obj prioritários.



1. A busca de solução 

definitiva dos problemas 

de segurança pública 

não tem sido executada 

pelos órgãos e agentes 

vocacionados e 

constitucionalmente 

responsáveis por essa 

atribuição.

2. A falta de apoio dos 

demais órgãos 

responsáveis durante as 

Op  e o emprego quase 

que solitário das FA, sem 

a participação direta das 

Fç de Seg, e sem o 

necessário respaldo 

jurídico tem sido um 

grande óbice .

3. Após o encerramento 

das ações, o status quo 

prévio retorna às 

comunidades, restando, 

junto à sociedade, o 

sentimento de 

ineficiência das FA.4. Não se constatou um

melhor preparo, valoriza-

ção e investimento nas

Forças de Segurança

para o enfrentamento

aos ilícitos.

5. O emprego das FA em 

GLO deve ser o último 

instrumento, após 

esgotadas todas as 

possibilidades de 

emprego dos OSP, estes 

sim, destinados à 

preservação da 

segurança pública.

6. Os OSP podem atuar 

sob o controle 

operacional ou em 

articulação com as FA;

porém, estas não podem 

ser empregadas na GLO 

sob o Cmdo de Forças 

Policiais.







DEBATES


