
A INTERVENÇÃO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO: uma perspectiva de inteligência 

coletiva em prol da sustentabilidade da segurança pública. 
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A sustentabilidade da segurança pública pressupõe continuidade, e essa abordagem deve 

partir de um processo que é complexo e sistêmico. Exige uma participação civil e militar 

daqueles que atuam diretamente com a problemática da segurança pública e com as políticas 

públicas que são necessárias, como as de caráter repressivo em combate à criminalidade, mas 

sobretudo preventivo e de inteligência com a devida transparência e accountability. 

 Encontra eco nas diversas frentes que atuam na segurança pública do RJ no atual cenário 

da Intervenção Federal
1
, que as ações entre os órgãos e agentes devam ser pautadas por atuações 

interagências e sejam realizadas em uma perspectiva de total interoperabilidade
2
. Nesse viés, os 

diversos vetores que envolvem a Intervenção passam por uma análise diária não só por aqueles 

que são os sujeitos passivos do processo, mas principalmente pelos órgãos fiscalizadores
3
 da 

regularidade e legalidade da atuação. Não menos fiscalizador é o olhar da população que espera 

na Intervenção uma possibilidade de maior segurança, bem como garantia de que seus direitos 

fundamentais sejam respeitados. 

 Dentro dos aspectos mais relevantes e de crucial avaliação por aqueles que analisam a 

Intervenção Federal sob o comando de um General-de-Exército, estão os critérios de eficiência e 

eficácia. A eficiência, no contexto da Intervenção, pode ser verificada na medida em que o 

Interventor, por meios de seus agentes, demonstra a capacidade de apresentar uma relação 

satisfatória entre os resultados obtidos e os recursos empregados. Enquanto que a eficácia está 

diretamente relacionada com a segurança de um bom resultado com o mínimo de falibilidade, de 

modo a produzir o efeito desejado e/ou objetivos pretendidos.  

Como observado incialmente, essa relação é complexa, pois trata-se de uma correlação 

indireta, haja vista que a eficiência (sincronia entre a ação e as necessidades) é uma condição e 

não necessariamente corresponde a um resultado eficaz (vínculo direto entre durabilidade e 

qualidade). A diferenciação acima descrita se faz necessária na abordagem acerca das variáveis 

que envolvem a Intervenção, pois é a partir dessa perspectiva que é possível avaliar as ações que 
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foram tomadas desde o Decreto que a implementou até os resultados que já são cobrados dos 

seus gestores, mesmo com menos de dois meses do início dos trabalhos. 

Como apontado pelo Secretário de Segurança Pública General Richard Nunes, em 

entrevista
4
 ao programa “Estúdio i” na Globonews, no dia 20 de março de 2018, a forma de 

coordenação de interesses perpassam desde aquelas que exigem um tratamento de cunho mais 

repressivo até aquelas que envolvem planejamento e implementação de políticas públicas 

voltadas à segurança e à garantia dos direitos fundamentais da populaçãocom a devida 

continuidade. Dentro desse contexto, por óbvio os resultados que não decorrem de um viés 

repressivo de combate à criminalidade, não podem ser verificados de forma imediata, pois serão 

exatamente o legado a ser deixado a partir da concretização de um projeto responsável, eficiente, 

eficaz e contínuo a ser implementado
5
 na segurança pública do Rio de Janeiro e com os 

necessários investimentos
6
  

O combate às ameaças transversais, que decorrem da criminalidade organizada no Rio de 

Janeiro, não pode se reduzir aos limites do Estado, pois claramente há uma rede interligada que o 

retroalimenta
7
. É nesse sentido que o modelo sistêmico que se busca implementar deva ser 

replicado no âmbito dos demais Estados. Isto é, a análise dos fenômenos que envolvem o crime 

organizado no Rio de Janeiro deve ser verificada de forma holística, com a devida apreciação 

antecipada de certos indicadores que possam funcionar como instrumentos pró ativos. 

Indivíduos, agentes, ambientes, modus operandi, estruturas em rede, atividades principais e 

secundárias, permeabilidade nas instituições de segurança, ambientes propícios a canteiros da 

criminalidade, ou seja, toda a geopolítica criminal deve ser mapeada, bem como suas relações 

causais, a fim de que seja possível identificar a concentração geográfica do fenômeno. 

As perspectivas confluentes de segurança dependem da sincronia entre as ações e os 

resultados
89

. Esse círculo virtuoso, pressupõe uma relação de confiança entre a sociedade e os 
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órgãos que atuam na segurança pública, que interagem entre si, com sistemas de feedback, 

transdisciplinaridade e congruência metodológica, capaz de responder às emergências
10

 por meio 

de uma inteligência coletiva. 

A imprescindibilidade de análise conjunta apta a construir um mapa de compreensão do 

fenômeno da criminalidade no Rio de Janeiro e as medidas conjugadas de prevenção e repressão, 

são aspectos cruciais que devem ser observados no âmbito dos órgãos e agentes que atuam na 

Intervenção Federal e são os pilares que dão a devida sustentabilidade a segurança pública. 

                                                                                                                                                                                           
https://veja.abril.com.br/brasil/operacao-da-policia-civil-prende-149-integrantes-da-maior-milicia-do-rio/ 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/soldados-do-exercito-da-aeronautica-e-1-bombeiro-estao-entre-os-

presos-da-operacao-contra-milicia-no-rio.ghtml Acesso em 11.04.2018. 
9
Avanços na investigação do caso Marielle Franco: https://extra.globo.com/casos-de-policia/general-braga-netto-diz-

temer-que-investigacao-do-caso-marielle-avancou-muito-nos-ultimos-dias-22566929.html Acesso em 11.04.2018. 
10

 Redução de homicídios pós Intervenção: http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/cidades/homicidios-no-rio-

tiveram-reducao-de-92-em-fevereiro-diz-isp Acesso em 11.04.2018. 

https://veja.abril.com.br/brasil/operacao-da-policia-civil-prende-149-integrantes-da-maior-milicia-do-rio/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/soldados-do-exercito-da-aeronautica-e-1-bombeiro-estao-entre-os-presos-da-operacao-contra-milicia-no-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/soldados-do-exercito-da-aeronautica-e-1-bombeiro-estao-entre-os-presos-da-operacao-contra-milicia-no-rio.ghtml
https://extra.globo.com/casos-de-policia/general-braga-netto-diz-temer-que-investigacao-do-caso-marielle-avancou-muito-nos-ultimos-dias-22566929.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/general-braga-netto-diz-temer-que-investigacao-do-caso-marielle-avancou-muito-nos-ultimos-dias-22566929.html
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/cidades/homicidios-no-rio-tiveram-reducao-de-92-em-fevereiro-diz-isp
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/cidades/homicidios-no-rio-tiveram-reducao-de-92-em-fevereiro-diz-isp

