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RESUMO

Desde a pré-história, restou demonstrado que o ser humano, como ser gregário, sempre buscou se associar para ter mais chances de sobreviver 
aos desafios diários. No entanto, com a organização da vida em sociedade, passa a ser encargo do Estado o dever de salvaguarda de sua 
população, fato ratificado pela teoria do contrato social firmado entre um e outro. Como consequência, surgem as instituições militarizadas, 
desenvolvidas para se tornarem as responsáveis pela garantia da paz social. No Brasil, forças de segurança passaram a garantir a ordem e a 
incolumidade das pessoas, no âmbito interno, conforme o Art. 144 da Constituição Federal de 1988 (CF/88); e, no âmbito externo, as Forças 
Armadas (FFAA), como poderosas ferramentas de coerção, receberam a nobre missão de assegurar a soberania da nação. Apesar de tudo isso, é 
possível perceber que há uma grave crise institucional instaurada no Brasil. Ao se observar o que ocorreu no Rio de Janeiro (RJ) a partir de 16 de 
fevereiro de 2018 com a decretação da Intervenção Federal (IF), confirma-se a tese de estado de calamidade e reitera-se com veemência o dever 
do Estado em garantir a segurança de sua população. Desta forma, o objetivo do trabalho é o de analisar o histórico de todos os mecanismos de 
defesa do Estado Democrático de Direito, bem como realizar uma análise comparativa destas ferramentas e uma breve conclusão sobre o que se 
foi pesquisado. No Brasil, o Regime Militar de 1964 gerou um receio permanente de que as instituições militares possam se insuflar novamente 
em resposta a uma demanda popular. Para parte dos cidadãos, que desconhecem o Regime Jurídico do país, a IF no RJ poderia representar o 
primeiro passo rumo a um novo regime autoritário. Desta forma este trabalho se propõe a explicitar estes mecanismos constitucionais de defesa, 
visando distanciá-los dos regimes autoritários. Ao se estudar a situação do RJ verifica-se sua excepcionalidade, sendo a IF um mecanismo 
legalmente previsto e utilizado pela primeira vez desde a promulgação da CF/88. No entanto, é importante elucidar que esse tipo de interferência 
na segurança pública não é novidade jurídica e vem ocorrendo desde o ano de 2006 por meio da realização de Operações de Garantia da Lei e da 
Ordem (OpGLO) por iniciativa própria do Presidente da República (PR) ou a pedido manifestado pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e 
das Casas Legislativas, com base no que prevê o Art.142 da CF/88, que afirma que as FFAA são as instituições destinadas à garantia da lei e da 
ordem. Utilizando-se do método do direito comparado no tempo e no espaço do Estado brasileiro, é possível perceber que estes mecanismos 
garantidores, surgiram com a Constituição de 1824. Portanto, pode se concluir que a Carta Magna de 88 não inovou, mas apenas viabilizou a 
normatização e aplicação efetiva de 4 (quatro) mecanismos: o Estado de Defesa, o Estado de Sítio, a IF e a OpGLO, cada um com seus requisitos, 
fundamentos e formas de execução distintas. No caso do Estado do RJ, é possível perceber que a IF é legitima conforme a CF/88, reiterando o 
poder/dever das autoridades públicas em envidar todos os esforços possíveis para minimizar as crises institucionais no país, garantindo a ordem 
pública na Federação. Além disso, apesar de a IF no RJ ser historicamente a primeira no país, é importante que se saiba que a utilização das FFAA 
em questões internas já era exequível desde o ano de 2001 por força da LC 97/99 e do Decreto 3897/01 e já ocorria efetivamente, desde o ano 
2006, por meio da execução das OpGLO em diversos estados brasileiros. Conclui-se que o emprego das FFAA assegura a garantia da lei e da ordem 
no país em situações de crise institucional, sendo a ultima ratio para garantia do Estado Democrático de Direito. Outrossim, é valido destacar que 
estas contingências não foram elencadas exclusivamente pela CF/88, mas sim encontradas ao longo de todo o desenrolar histórico do 
ordenamento jurídico brasileiro.
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