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RESUMO

Tema atual e de relevância institucional, a excepcionalidade do instituto jurídico da Intervenção Federal - com expressa previsão no art. 34 da 
CRFB/88- suscita dúvidas relativas ao teor de constitucionalidade do Decreto 9288/18, sua pertinência  em face da presente conjuntura de crise 
institucional, marcada pelo esgarçamento de preceitos fundamentais do Estado Democrático de Direito e da relativização de categorias analíticas 
como estado de exceção e legalidade constitucional. Há necessidade de aprofundamento e disseminação dos debates acadêmicos sobre o 
Decreto de Intervenção Federal em curso no território do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo em face da presunção de inconstitucionalidade 
relativa aos seus principais dispositivos e do risco de desestabilização dos princípios clássicos do Estado Federal.Mais gravemente, reconhecendo 
a ofensa aos princípios da ordem social e da segurança jurídica, a presente proposta de pesquisa tem por objeto central a problematização das 
graves implicações institucionais do Decreto 9288/18, em perspectiva interdisciplinar e à luz dos preceitos fundantes  do Estado de Direito.O 
Decreto de Intervenção Federal em curso, de inspiração marcadamente militarista, reflete  a acentuada tendência  de militarização da segurança 
pública e da onipresença do aparato repressivo do Estado no cotidiano das cidades , especialmente no particular território da cidade do Rio de 
Janeiro, trecho mais afetado pela banalização das Op. Glo ,regulamentada pelo Decreto 3897/01, que disciplina o emprego das Forças Armadas 
em operações de garantia da lei e da ordem, conforme previsão do art. 142 da CRFB/88.O citado Decreto representa um perigoso precedente em 
face do atropelo de dispositivos constitucionais e por respaldar a tendência de militarização da segurança pública e da vida urbana, a pretexto da 
salvaguarda da ordem pública , em radical distanciamento do espírito da constituição democrática de 1988, fundada na unidade do pacto 
federativo, na salvaguarda da autonomia dos entes e da estrita soberania da sociedade civil organizada. Reflete, sobretudo, a inspiração 
nitidamente autocrática e a primazia da força militar sobre a racionalidade inspiradora da concepção de Estado de Direito e Governo Civil, 
conquistas civilizatórias .Do ponto de vista teórico, o apelo aos estudos clássicos sobre os preceitos teóricos do Federalismo é imprescindível, 
como também o reconhecimento da importância da obra de Stephen Graham “Cidades Sitiadas” , além dos estudos clássicos sobre Estado de 
Exceção ,  Giorgio Agamben em destaque,    para a compreensão do fenômeno de militarização das cidades na cena mundial contemporânea, 
adequando-a às especificidades regionais e locais do território do Rio de Janeiro, assombrado pelo primeiro decreto de intervenção federal na 
vigência da CRFB/88 e por sucessivas  operações de GLO, cada vez mais banalizadas e infrutíferas na ‘pacificação de territórios”. Difusão da lógica 
armamentista, militarização das forças de segurança pública, difusão do vocabulário de guerra, crescimento das empresas de segurança  
privada,aumento da parafernália tecnológica e dos mecanismos de controle e vigilância da cidadania, truculência policial e violação recorrente  de 
direitos em territórios conflagrados  compõem o cenário desconfortável do novo urbanismo militar, em flagrante oposição  a moderna concepção 
de cidade sustentável, conforme preconizada nas Conferências Habitat. O direito à  fruição e ao gozo do espaço público, em territórios 
conflagrados e objeto de disputas entre facções , aliado a escalada  de medidas de exceção na vigência da Constituição Democrática - vide os 
recorrentes decretos de operações de garantia de Lei e da Ordem, portarias dos Ministérios da Defesa e do Ministério Extraordinário de 
Segurança Pública, e preeminência de autoridades militares- refletem o paradoxo de negação do direito à cidade (nada fraterna) , inclusiva e 
democrática.

Ciências Jurídicas

Direito
X Seminário de Pesquisa da Estácio


