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RESUMO

Neste trabalho buscou-se o entendimento da pergunta por que o poder público através de nossos representantes instaurou a intervenção no Rio 
de Janeiro, sendo que, não somente na cidade maravilhosa estava em situação de calamidade sobre o aspecto criminológico e violento como 
também em outras capitais do Brasil. Porém, toda via, apresentam-se fatores que apontavam interesses particulares políticos sobre o aspecto 
social e coletivo. Vindo a buscar como problemática pesquisou-se sobre os descritores; Intervenção, Políticas de Segurança, e Segurança Pública. 
O objetivo deste trabalho é relatar em uma pesquisa qualitativa comteporânea sobre a intervenção federal ocorrida no início do ano de 2018 e 
suas caracteristicas fundamentais de relevância, efeitos jurídicos e reais no processo de democracia institucional no Brasil. O questionamento que 
se faz, ou a problematização desta pesquisa, é qual a relevância e importância da intervenção federal, e quais seus efeitos? As hipóteses que são 
levantadas são; é necessário um interventor federal para busca de uma segura publica eficaz e eficiente? e a paz social depende do sucesso da 
intervenção?  Sob a luz da democracia e da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 será pautado esta problematização de 
pesquisa. Persistindo nestes questionamentos foi realizada a pesquisa com refrencial teorico metodologico bibliográfico e documental, 
assumindo uma abordagem qualitativa, segundo entendimento de Chizotti (2006),  Realiza-se uma pesquisa descritiva, bibliográfica e 
documental, a pesquisa bibliográfica tem como aporte autores como Lima e Mioto (2007) e a análise documental fundamenta-se em Cellard 
(2008), a fundamentação teorica se discute através das Constituições da República de (1934) e (1988), Emenda Constitucional nº 29, de 2000, 
Decreto 9.288 (2018), Cerqueira (2012), Platonw & Graide (2018), Dantas (2011) e dados levantados pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de 
Janeiro, através do Núcleo de Pesquisa em Justiça Criminal e Segurança Pública (2018). O processo investigativo decorrente envolve os seguintes 
procedimentos: mapeamento do estado do conhecimento e revisão da literatura; destaque de unidades significativas referentes a cada uma das 
perguntas de fundo de modo a evidenciar os aspectos relevantes do fenômeno estudado; leitura interpretativa, procurando relacionar as ideias 
expressas nos textos com o problema para o qual se busca resposta; registro de contribuições dos textos para o estudo proposto, com reflexões, 
questionamentos e encaminhamentos suscitados pelas leituras, bem como na indicação de como podem ser utilizados na elaboração do texto 
final.  Por último, realizam-se a análise e uma síntese integradora, resultantes da reflexão e das leituras realizadas, com aporte no ideário, realiza-
se uma pesquisa descritiva, bibliográfica e documental. Apresenta-se assim, no ponto de vista técnico, que a intervenção poderia ter sua 
aprovação pelo simples fato de interesse particular partidário, pois em momento de instabilidade política e iminência de uma queda política 
poderia a intervenção não realizar uma reforma política e assim diminuir a pressão de votação tanto de bases políticas quanto dos anceios da 
população, sendo que a prioridade social coletiva seria o fator principal de uma sociedade e prevista em lei. No entanto não se buscou este 
interesse coletivo mas sim a proteção de interesse partidário político em estabelecer a segurança política e estabilidade partidária no poder.
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