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RESUMO 

 

Diante da complexidade do cenário das operações de defesa em Grandes Eventos, 

uma vez que os integrantes das organizações terroristas vem se valendo de uma 

gama enorme de ameaças aéreas para alcançarem o seu intento, avulta de 

importância o estudo das Medidas de Coordenação e Controle do Espaço Aéreo 

(MCCEA), como forma de se contrapor a essas ameaças. Como conseqüência, as 

Forças Armadas passaram a considerar para essas operações, as condicionantes 

legais que limitam a atividade militar, como forma de se amparar a conduta do militar 

que porventura venha a desencadear o tiro de destruição. Nesse contexto, faz-se 

necessário saber se as MCCEA previstas através do manual C44-1 permitem 

amparar legalmente a conduta do militar que vier a desencadear o tiro de destruição 

em um Grande Evento. Diante dos mais diversos aspectos que envolvem a 

segurança dessa atividade de vulto, decorre a necessidade de se flexibilizar 

determinados procedimentos, donde surge as Regras de Engajamento como forma 

de se envidar esforços, para se evitar danos colaterais à população civil. Diante do 

exposto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental baseada em manuais 

do Exército Brasileiro, livros de Direito nacionais, trabalhos acadêmicos realizados 

nas escolas militares do Exército Brasileiro, artigos científicos publicados em revistas 

especializadas, livros e sítios na internet, todos de cunho militar e jurídico. Ainda, em 

virtude da complexidade do tema, foram realizadas entrevistas com especialistas nas 

duas principais áreas de abrangência do tema da pesquisa: Artilharia Antiaérea e 

Direito. Os resultados trazem para a Força Terrestre novas reflexões e idéias, 

através da busca de uma maior segurança na tomada de decisão do militar, caso 

este se veja diante de uma situação complexa em que necessite empreender o tiro 

de destruição antiaéreo. 

 

Palavras-chave: Grandes Eventos. Tiro de Destruição. Medidas de Coordenação e 

Controle do Espaço Aéreo. Legal. 



 

 

RESUMEN 

 

Ante la complejidad del escenario de las operaciones de defensa en Grandes 

Eventos, una vez que los integrantes de las organizaciones terroristas vienen 

valiéndose de una gama enorme de amenazas aéreas para alcanzar su objetivo, 

resulta de importancia el estudio de las Medidas de Coordinación y Control del 

Espacio (MCCEA), como forma de contraponerse a esas amenazas. Como 

consecuencia, las Fuerzas Armadas pasaron a considerar para esas operaciones, 

las condiciones legales que limitan la actividad militar, como forma de amparar la 

conducta del militar al que se le presente la posibilidad desencadenar el tiro de 

destrucción. En este contexto, se hace necesario saber si las MCCEA previstas en el 

manual C44-1 permiten amparar legalmente la conducta del militar que fuera a 

desencadenar el tiro de destrucción en un Gran Evento. Ante los más diversos 

aspectos que involucran la seguridad de esta actividad de gran alcance, surge la 

necesidad de flexibilizar determinados procedimientos, de donde nacen las Reglas 

de Enfrentamiento como forma de realizar esfuerzos, para evitar daños colaterales 

en la población civil. En el marco de lo expuesto, se realizó una investigación 

bibliográfica y documental basada en manuales del Ejército Brasileño, libros de 

Derecho nacionales, trabajos académicos realizados en las escuelas militares del 

Ejército Brasileño, artículos científicos publicados en revistas especializadas, libros y 

sitios de internet, todos de características militares y jurídicas. Todavía, en virtud de 

la complejidad del tema, se realizaron entrevistas con especialistas en las dos 

principales áreas de cobertura del tema de la investigación: Artillería Antiaérea y 

Derecho. Los resultados traen a la Fuerza Terrestre nuevas reflexiones e ideas, a 

través de la búsqueda de una mayor seguridad en la toma de decisiones del militar, 

cuando éste se ve ante una situación compleja en la que necesite realizar el tiro de 

destrucción antiaéreo. 

 

Palabras llave: Grandes Eventos. Tiro de destrucción. Medidas de Coordinación y 

Control del Espacio Aéreo. Legal 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, o Brasil tem sido palco de diversos Grandes Eventos. O 

aumento da projeção internacional do país trouxe consigo a responsabilidade de 

receber atividades dessa envergadura com maior frequência, exigindo dos seus 

órgãos de segurança pública a capacidade, dentre outras, de oferecer um ambiente 

seguro em face das ameaças atuais. 

 Assim sendo, o país encontrou neste tipo de atividade uma maneira de 

projetar a sua imagem em nível internacional. Logo, qualquer falha de coordenação 

ou de controle da segurança trará efeito negativo, contribuindo para manchar a 

reputação e o conceito do país no cenário mundial. 

Dessa forma, uma das principais preocupações decorre da possibilidade de 

ataques por grupos terroristas que, ao final do século XX e início do século XXI, 

passaram a dar os primeiros sinais de que se valeriam de grandes aeronaves para 

os seus intentos.  

Os integrantes de organizações terroristas, ao fazerem uso de uma gama 

enorme de ameaças aéreas para alcançar o seu objetivo, e devido à assimetria 

destas novas ameaças, tornam ainda mais complexo o cenário das operações de 

defesa em Grandes Eventos. 

Assim, para se contrapor a essas ameaças, faz-se necessário adotar medidas 

de Coordenação e Controle entre os meios das Forças Armadas (FFAA), com a 

seguinte finalidade: 

[...] reduzir a possibilidade de ataques a Aeronaves Amigas, evitando a 
superposição de esforços e a interferência mútua e, ainda, possibilitando a 
troca de informações e a transferência de incursores entre as Defesas 
Aéreas e Antiaéreas (BRASIL, 2001, p 3-25). 
 

Entretanto, conforme menciona Pinheiro (2013, p.311), ´´cabe esclarecer que 

toda atividade humana encontra limites legais e com a atividade militar não é 

diferente.`` 
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1.1 PROBLEMA 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

Os diversos eventos internacionais que o Brasil passou a sediar, com 

destaque para os Jogos Olímpicos Rio 2016, fazem com que o Exército Brasileiro, 

juntamente com os demais órgãos de segurança pública, torne-se responsável pelas 

ações de segurança e de defesa dessas atividades.  

De acordo com Hastenpflug Neto, todas essas atividades de grande vulto são 

possibilidades reais de ataques terroristas em nosso território: 

A realização de Grandes Eventos no país aumenta a probabilidade de 
ocorrência de incidentes em razão da grande e imediata exposição na mídia 
nacional e internacional. A tecnologia de transmissão via satélite, a internet 
e a presença de equipes jornalísticas de todas as partes do planeta 
potencializam a probabilidade de ocorrência de ataques. Atividades de 
tamanha magnitude representam alvos de alto valor para organizações 
terroristas em decorrência da publicidade instantânea e propagação de sua 
mensagem e ideologia em escala global (2015, p.28). 

Em especial, destaca-se o emprego da Artilharia Antiaérea (AAAe), que terá 

como objetivo garantir a Defesa Antiaérea (DA Ae) plena dos pontos sensíveis, com 

o máximo de segurança e atenção às Medidas de Coordenação e Controle do 

Espaço Aéreo (MCCEA). 

Entretanto, como menciona Pinheiro (2013, p.322), por óbvio, o emprego do 

armamento antiaéreo terá como efeito principal a neutralização da aeronave (Anv) 

hostil e, somente por acaso, haverá sobreviventes.  

Dessa forma, se torna imprescindível que as MCCEA, previstas através do 

Manual de Emprego da Artilharia Antiaérea (C44-1), permitam amparar legalmente a 

conduta do militar que desencadear o tiro de destruição antiaéreo. 

Daí, decorre a necessidade de, primeiramente, estudar as MCCEA, a fim de 

que o chefe militar possa conhecê-las plenamente, para que, em seguida, 

aproveitando o conhecimento adquirido nos últimos Grandes Eventos realizados no 

país, sejam estabelecidas regras de engajamento adequadas, e não se cometam 

abusos. 

 

1.1.2 Formulação do Problema 

 

Diante desses conceitos e das experiências colhidas através das atividades 
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de grande vulto realizadas no país, por meio do emprego da AAAe em sua missão 

de impedir ou dificultar a utilização de vetores aeroespaciais hostis, convencionais 

ou não, foi formulado o seguinte problema: 

As Medidas de Coordenação e Controle do Espaço Aéreo, previstas no 

manual C44-1, permitem amparar legalmente a conduta do militar que desencadear 

o tiro de destruição antiaéreo, durante os Grandes Eventos?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Tendo em vista o problema proposto, esta pesquisa pretende, como objetivo 

geral, analisar as MCCEA afetas ao emprego da AAAe, durante os Grandes 

Eventos, segundo a ótica do ordenamento jurídico pátrio, concluindo sobre a 

necessidade de revisão do manual C44-1, através da proposição de um modelo de 

regra de engajamento. 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitirão o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste trabalho: 

a. realizar uma revisão de literatura das MCCEA das FFAA, relacionadas ao 

emprego da AAAe, em atividades de vulto; 

b. analisar as medidas de Coordenação e Controle estabelecidas por ocasião 

dos Jogos Olímpicos Rio 2016;  

c. levantar vantagens e desvantagens dessas medidas estabelecidas,  

comparando as possíveis condutas dos militares antiaéreos que delas decorrem, e 

suas consequências perante o ordenamento jurídico pátrio;  

d. aplicar uma entrevista em experts da área de AAAe e de formação jurídica, 

de notável saber, com o objetivo de levantar as principais indagações quanto à 

possibilidade de realização do tiro de destruição antiaéreo; 

e. concluir se as MCCEA permitem amparar legalmente a conduta do militar 

que desencadear o tiro de destruição antiaéreo, durante os Grandes Eventos; e 

f. propor um modelo de Regra de Engajamento, em conformidade com as 

MCCEA e com o ordenamento jurídico pátrio. 
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1.3 HIPÓTESE 

 

Supondo que a conduta do militar que desencadear o tiro de destruição 

antiaéreo, durante os Grandes Eventos, deva estar em consonância com o que 

prescrevem as MCCEA, foram elaboradas hipóteses estatísticas, apresentadas a 

seguir em suas formas nula (H0) e de estudo (H1), respectivamente: 

H0 – As MCCEA não amparam legalmente a conduta do militar que 

desencadear o tiro de destruição antiaéreo, durante os Grandes Eventos. 

H1 – As MCCEA amparam legalmente a conduta do militar que desencadear o 

tiro de destruição antiaéreo, durante os Grandes Eventos. 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

 

A participação do Exército Brasileiro e, em especial, da AAAe em atividades 

de grande vulto e nas demais Operações de Não Guerra é cada vez maior.  

A preocupação dos militares antiaéreos que estão sendo empregados, com 

razão, é com a hipótese de haver a real necessidade de destruir uma aeronave, com 

o uso de canhões e mísseis em áreas urbanas densamente povoadas. 

Para que se possa visualizar a importância do tema, planeja-se que, em 

média, o perímetro mais distante da zona de exclusão aérea é de cerca de 7.200 

(sete mil e duzentos) metros do local do evento. Logo, considerando que um 

pequeno avião consiga com certa facilidade imprimir uma velocidade de 300 

(trezentos) quilômetros por hora, ou até mais, em 1 minuto e 26 segundos, se não 

interceptado por caças da Força Aérea, este mesmo avião estaria nas proximidades 

de um estádio ou um complexo olímpico, em condições de realizar um ataque. 

Dessa forma, os militares antiaéreos ficariam com a responsabilidade de 

neutralizar essa aeronave, tão logo essa ameaça lhes fosse alocada. E, ainda, caso 

o militar encarregado pelo tiro de destruição não realize o disparo, e haja um ataque 

terrorista, o mesmo estará passível de ser responsabilizado por omissão, por ter 

deixado de realizar a destruição da aeronave hostil.  

Logo, diante das conjunturas militar e jurídica acima mencionadas, pode ser 

que o militar, encarregado em bem cumprir a missão, titubeie por alguns instantes, 

até que inicie os disparos necessários para neutralizar a aeronave (temeroso, 
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obviamente, das conseqüências legais de seu ato, diante da falta de regulamentação 

da matéria e dos procedimentos a serem adotados). Estes segundos podem vir a ser 

vitais, caso haja uma real má intenção do piloto de arremessar seu avião sobre o 

local das competições. 

Desse modo, enfatiza-se que, através do problema levantado, a pesquisa 

realizada poderá trazer benefícios para a Força Terrestre, e em especial para a 

AAAe, uma vez que apresenta reflexões e novas ideias, com vistas a trazer uma 

maior segurança na tomada de decisão do militar, caso este se veja diante de uma 

situação complexa em que necessite empreender o tiro de destruição. 

Diante desse contexto, o presente estudo se destina a apresentar, ao final, 

uma possível Regra de Engajamento, em conformidade com as MCCEA e o 

ordenamento jurídico pátrio. 

Após a coleta e estudo de dados, poderão advir sugestões para revisão de 

manuais, com vistas ao incremento da doutrina militar, especialmente, num contexto 

em que o Brasil tem elevado sua participação em Operações de Não Guerra. 

Por último, cabe destacar que a pesquisa encontra-se alinhada com o Projeto 

Estratégico do Exército Defesa Antiaérea (PEE DAAe), o qual, em seus objetivos 

específicos, ressalta a necessidade da AAAe atender as demandas futuras de 

interdição do espaço aéreo em Grandes Eventos internacionais, tais como visitas de 

Chefes de Estado e competições esportivas de vulto (BRASIL, 2014). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A primeira década do século XXI foi marcada pelas inúmeras transformações 

globais, em particular no tocante aos assuntos militares, impactados pelo 

reordenamento político-estratégico mundial. 

Isso demonstra que o emprego do aparato militar brasileiro tem que estar 

adequado ao atendimento das necessidades decorrentes do novo patamar do Brasil 

e em consonância com a legislação pátria vigente. 

Para discutir tais aspectos, abordando as bases teóricas mais relevantes para 

o presente estudo, esta seção será dividida nos seguintes tópicos: Necessidade do 

Emprego da Artilharia Antiaérea durante os Grandes Eventos, Medidas de 

Coordenação para a realização do Tiro de Destruição, Amparo Legal para a 

realização do tiro de destruição e as Lições aprendidas durante os Grandes Eventos, 

que impactaram no emprego da AAAe. 

 

2.1 NECESSIDADE DO EMPREGO DA ARTILHARIA ANTIAÉREA DURANTE OS 

GRANDES EVENTOS 

 

Conforme menciona Hastenpflug Neto, diversas serão as ameaças que a 

organização de Grandes Eventos deverá enfrentar, dentre as quais: 

Podem ser citados a criminalidade local e o crime organizado, protestos 
públicos da população descontente, ameaças terroristas, organizações 
extremistas, crimes de fronteira, paralisação dos órgãos de segurança 
pública (em especial as Polícias Militares e Polícia Federal), desastres 
naturais ou provocados, torcidas violentas, dentre outros. A diversidade de 
possibilidades e atividades dificulta sobremaneira o planejamento e a 
condução da segurança das atividades relacionadas ao evento, tais como 
os jogos, “fan fests” e deslocamento de comitivas (2015, p.30). 
 

Além das diversas situações de contingenciamento elencadas acima, verifica-

se também através de um acompanhamento histórico, que o terrorismo ao final do 

século XX e início do século XXI, passou a utilizar grandes aeronaves em seus atos.  

Entretanto, o ápice nesse tipo de ação ocorreu em 11 de setembro de 2001, 

com os atentados terroristas praticados pelo grupo fundamentalista islâmico Al-

Qaeda contra as torres gêmeas do World Trade Center e contra o Pentágono, 

provocando inúmeras mortes e perdas materiais. 
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Naquela ocasião, o sistema de Defesa Aeroespacial (D Aepc) norte-

americano foi surpreendido pela ação terrorista, sendo incapaz de reagir 

adequadamente contra aquela ameaça aérea. 

Como consequência direta destes acontecimentos, conclui Vergara: 

Desde então, Grandes Eventos internacionais, como Olimpíadas e Copa do 
Mundo de Futebol, reuniões de chefes de Estado e de governo passaram a 
contar com D Aepc, envolvendo, em alguns casos, a presença da Defesa 
Antiaérea, incluisve com sistemas de armas (2013, p.7). 
 

Diante do exposto, em razão das características e condicionantes específicas 

das atividades, é de fundamental importância verificar as possibilidades de emprego, 

bem como a natureza das ameaças que colocam em risco a segurança dos Grandes 

Eventos. 

 

2.1.1 Possibilidades de Emprego da Ameaça Aérea Durante os Grandes 

Eventos 

 

Como mencionado anteriormente, verifica-se que o terrorismo ao final do 

século XX, passou a dar os primeiros sinais que se valeria de grandes aeronaves 

para o seu intento. Pode-se perceber conforme o quadro abaixo, que o sequestro de 

aeronaves comerciais de grande porte se tornou um meio comum de atividade 

terrorista: 

 

Data Ato terrorista 

21 de fevereiro de 1968 O vôo 843 da Delta Airlines, que fazia a 
rota Chicago-Miami,foi desviado para 
Havana por um passageiro armado 

23 de julho de 1968 Três palestinos armados desviaram para 
Argel, na Argélia, um Boeing 707, que 
voava de Tel Aviv para Roma 

6 de setembro de 1970 Palestinos armados desviaram um 
Boeing 707 da TWA, um Douglas DC-8 
da Swissair e um VC-10 da BOAC para 
um antigo campo de pouso britânico na 
Jordânia. Os 255 passageiros ficaram 
seis dias presos nas aeronaves.  

4 de julho de 1976 
 
 
 
 

Comandos de Israel resgatam 98 reféns 
israelenses e judeus em Entebbe, 
Uganda, depois que guerrilhas 
palestinas seqüestraram um avião da Air 
France.  



20 

 

Quadro 1- Atos terroristas no mundo envolvendo ameaça aérea 
Fonte: A Defesa Antiaérea em Operações de Não Guerra- EsaCosAAe, (2013). 

 

Desta forma, em se tratando os Grandes Eventos de situações extremamente 

complexas, por conta das incertezas e ameaças que podem colocar em risco o 

sucesso da referida empreitada, faz-se necessário compreender as mais diversas 

incertezas que a organização de Grandes Eventos está suscetível de enfrentar, em 

especial, no tocante aos diferentes tipos de ameaças aéreas que envolvam a 

atuação da Defesa Antiaérea (DA Ae) de um ambiente operacional urbano. 

 

2.1.1.1 Conceito de Ameaça Aérea 

 

A doutrina de emprego da Artilharia Antiaérea, através de seu manual C 44-1, 

(2001, p. A-1), traz o conceito de ameaça aérea: 

 [...] todo vetor aeroespacial cujo emprego tenha por objetivo destruir ou 
neutralizar objetivos terrestres, marítimos (submarinos) e outros vetores 
aeroespaciais. Esta, atualmente, emprega não somente os mais diversos 
tipos de aeronaves dedicadas para tal, como modernos sistemas de mísseis 
e satélites para os mais variados fins. 
 

Segundo o mesmo manual, as principais possibilidades de ameaça aérea são: 

Aeronaves de Asa Fixa, Aeronaves de Asa Rotativa, Mísseis de Cruzeiro, Mísseis 

balísticos e Veículos Aéreos Não Tripulados. 

A Figura Nr 1 exemplifica outras possibilidades de ameaça aérea além das 

mencionadas acima, demonstrando a enorme gama de vetores aéreos que podem 

ser encontrados nos dias atuais: 

 

Data 
 

Ato terrorista 
 

24 de dezembro de 1994 O voo Air France 8969, que saia de 
Argel com destino a Paris com 220 
passageiros e 12 tripulantes, é 
sequestrado por quatro terroristas 
argelinos do Grupo Armado Islâmico. 
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Figura 1- Possibilidades de ameaça aérea 
Fonte: Fundamentos do Emprego da AAAe- EsACosAAe (2013). 

 

Diante do exposto, verifica-se que a concepção de ameaça aérea descrita 

pelo manual é estritamente vocacionada para alvos de natureza militar, conforme 

afirma Oly Hastenpflug Neto: 

Da apreciação da definição apresentada e do estudo do manual de 
emprego, depreende-se que a doutrina se preocupa com o estudo da 
ameaça aérea de emprego estritamente militar, ou seja, uma ameaça 
simétrica. Aeronaves de asa fixa e asa rotativa militares, mísseis e foguetes 
eram a única preocupação da defesa aeroespacial (2015, p.31). 
 

Entretanto, observa-se que através do constante incremento das ações 

terroristas, a ameaça aérea passou a ser assimétrica, assim como os desafios 

impostos e o combate.  

 

2.1.1.2 As novas perspectivas de ameaça aérea 

 

As novas perspectivas são de uma ameaça aérea assimétrica, que surgem 

diante das diversas facilidades encontradas pelos grupos terroristas, como afirma 

Hastenpflug Neto: 

Atualmente, com a facilidade de acesso à tecnologia disponível e insumos 
necessários à produção de vetores de ameaças, e com a facilidade de 
obtenção de materiais para a construção ou até mesmo a aquisição de 
instrumentos de ameaça aérea no mercado negro, a possibilidade de 
utilização destes recursos para alcançar o objetivo de espalhar o terror é 
muito maior. Além disso, a ameaça aérea pode ser adquirida fruto de 
sequestro, furto ou roubo perpetrado pelas organizações terroristas ou 
criminosas (2015, p.31). 
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Desta forma, considera Vergara, que além dos meios de asa fixa e rotativa, ou 

seja, alvos consagrados como de natureza militar, a Defesa Antiaérea deve se 

preocupar também:  

Do escopo geral de ameaças, a ameaça aérea é uma componente e será 
traduzida, com maior grau de potencialidade, pelos seguintes vetores: 
- aeronaves civis abduzidas e transformadas em vetores de ação terrorista; 
- veículos não tripulados, cuja aquisição ou montagem é muito facilitada na 
atualidade;  
- morteiro, cujos lançadores são pequenos e fáceis de dissimular e 
empregar; 
- ultraleves e balões dirigíveis; e 
- paraquedistas com intenção de realizar uma pequena, mas visível, ação no 
evento ou mesmo espargir agente químico ou biológico de alta 
periculosidade (2013, p.8). 
 

Como exemplo dessas novas ameaças aéreas pode-se observar através da 

Figura 2, a utilização dos foguetes Qassam pelo grupo terrorista Hamas contra o 

Estado de Israel, o qual se trata de um artefato bélico de fabricação caseira, com 

alcance de cerca de 17 (dezessete) km, podendo vir a ser lançado de qualquer 

posição, utilizando-se de plataformas de lançamento improvisadas. 

 Em função disso, de acordo com Hastenpflug Neto (2015, p.32), ainda que 

seja considerado um armamento obsoleto, o foguete por não possuir uma cabeça de 

guiamento inteligente, pode assumir em sua trajetória qualquer direção e, por 

conseguinte, vir a cair em qualquer lugar, cumprindo seu objetivo, qual seja o de 

espalhar o terror na população israelense. 

 

 

Figura 2- Integrantes da Jihad Islâmica preparam foguetes que serão lançados contra Israel 
Fonte: Operação Gaza- Blog de Israel (2008). 
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Segundo a mesma reportagem, para se contrapor a esta e outras ameaças 

aéreas, Israel constituiu um permanente escudo de Defesa Antiaérea, denominado 

Iron Dome.  Seu funcionamento genérico pode ser observado através da Figura 3: 

 

 

 

Figura 3- Como funciona o Domo de Ferro 

Fonte: Israel usa arsenal sofisticado contra foguetes palestinos obsoletos BBC (2014). 
 

Segundo a reportagem, o Domo de Ferro não possui a capacidade de 

interceptar todos os mísseis lançados em direção ao território israelense, mas, 

através de sua rede de radares e sistemas de comando, estes sofrerão uma análise 

e serão interceptados apenas os que estariam indo em direção a áreas civis. 

Dessa forma, para Hastenpflug Neto (2015, p.33), os integrantes de 

organizações terroristas, ao fazerem uso de uma gama enorme de ameaças aéreas 

para alcançar o seu objetivo, e devido à assimetria destas novas ameaças, tornam 

ainda mais complexo o cenário das operações de defesa em Grandes Eventos. 

 

2.1.2 Cenário das Operações de Defesa Antiaérea em Grandes Eventos 

 

Depois de observadas as possibilidades de emprego de ameaças aéreas que 

podem inferir no cenário das operações de Defesa Antiaérea em Grandes Eventos, 

torna-se fundamental compreender o quadro situacional dessas Operações de 

Defesa diante dos seguintes fatores elencados por Hastenpflug Neto (2015, p.33): 
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a) aumento do tráfego aéreo; 

     De acordo com matéria divulgada pela rede de televisão BBC, em 2012, 

durante os Jogos Olímpicos de Londres, a cidade recebeu cerca de 4.000 (quatro 

mil) vôos extras durante o período. 

     Segundo Vergara (2013, p.8), com este aumento significativo do tráfego 

aéreo, exige-se uma maior capacidade das forças de defesa se inserirem no controle 

do espaço aéreo, com vistas à execução da defesa aeroespacial, de tal forma que 

não comprometa o intenso tráfego civil. 

 

b) concentração de Chefes de Estado e outras autoridades nacionais e 

internacionais;  

     Ainda, de acordo com matéria do jornal a Gazeta do Povo, em 2012, 

durante os jogos olímpicos de Londres estiveram presentes à cerimônia de abertura 

mais de 100 (cem) Chefes de Estados, além de diversas celebridades.  

     Desta forma, Hastenpflug Neto (2015, p.34) considera esses dignitários 

como alvos em potencial e de grande valor em uma possível ação terrorista, 

aumentando, consideravelmente, o grau de complexidade das atividades de defesa 

e segurança.  

 

c) concentração de espectadores; 

     Como observado durante à Maratona de Boston, em 2013, segundo 

reportagem vinculada à época no Jornal O Globo, os terroristas aproveitaram a 

concentração de mais de 27 (vinte e sete) mil participantes, dentre atletas e 

espectadores, para explodirem duas bombas (O GLOBO, 2013). 

     Para Vergara, a concentração de espectadores em arenas esportivas ou 

locais de reunião dificulta sobremaneira o controle do efetivo das pessoas e se torna 

também, alvo potencial de ataques terroristas (2013, p.8). 

 

d) grande número de turistas no país;  

     Outro fator a ser considerado, que corrobora diretamente para o aumento 

do número de espectadores, está na chegada de mais turistas ao país.  

Segundo Hastenpflug Neto (2015, p.34), torna-se temerária a entrada 

acentuada de turistas em nosso território, pois, “[...] o controle de entrada de 
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pessoas é dificultado, possibilitando o ingresso de elementos integrantes de células 

terroristas no território.” 

Desta forma, verifica-se que a presença de cidadãos de diversas 

nacionalidades, etnias, credos e religiões atrai a atenção de possíveis ações 

terroristas. 

 

e) presença de imprensa nacional e internacional; 

Durante a Copa do Mundo 2014, estima-se segundo o Ministério do Turismo, 

que 3,6 bilhões de telespectadores assistiram aos jogos, sendo transmitidos para 

200 (duzentos) países ao redor do mundo (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2014). 

 Para Vergara (2013, p.8), trata-se de mais um fator de complexidade para o 

cenário de Grandes Eventos, pois: “intensa presença da imprensa local e 

internacional, dando visibilidade a qualquer movimento das forças de defesa, o que 

dificulta o sigilo das operações”. 

Sem contar o fato da presença da imprensa trazer maior visibilidade em nível 

mundial às ações terroristas, potencializando os seus objetivos. 

 

f) eventos realizados geralmente em área urbana; 

No que se refere a esse aspecto, Hastenpflug Neto (2015, p.32)  considera 

que o ambiente operacional acarreta uma série de restrições ao desenrolar das 

operações militares, dentre as quais: perda do alcance dos equipamentos de 

emprego militar de comunicações e vigilância, possibilidade de danos colaterais ao 

patrimônio e às pessoas, modificação da rotina das cidades, possível atuação de 

integrantes de organizações terroristas e facções do crime organizado, dentre 

outras. 

 

g) restrições legais quanto ao emprego da AAAe (Artilharia Antiaérea); 

Por se tratarem de operações militares em tempo de paz, o emprego da força 

pelas tropas requer o amparo de dispositivos legais. Dessa forma, por se tratar do 

cerne do presente trabalho, esse assunto será aprofundado ao longo dos próximos 

capítulos. 

 

h) grande impacto psicológico das operações militares. 
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Por último, cabe destacar, segundo Hastenpflug Neto, que a presença de 

tropas nas ruas pode atingir dois principais efeitos. Por um lado, transparece uma 

sensação de segurança proporcionada pela presença dos militares nas ruas; e, por 

outro, a população pode se sentir vulnerável diante do desconhecimento da 

operação militar. Tais premissas foram constatadas durante os Jogos Olímpicos de 

Londres, conforme afirma o autor acima mencionado. 

 

[...] diversos ingleses protestaram e até ingressaram na justiça contra a 
instalação de mísseis antiaéreos destinados à segurança dos jogos. 
Recentemente, a população carioca ficou dividida quanto à instalação de 
uma Unidade de Tiro de Míssil no alto de um prédio no bairro da Tijuca, nas 
proximidades do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro (O GLOBO, 2014). 

   

Desta forma, deve-se enfatizar o trabalho de divulgação através dos mais 

diversos veículos de comunicação, para que a população possa ser informada do 

que está ocorrendo, a fim de que não se crie um estado de pânico.  

 

2.1.3 O emprego da Artilharia Antiaérea em Grandes Eventos 

 

Antes de adentrar nos detalhes da realização do tiro de destruição antiaéreo, 

faz-se necessário compreender o modo pelo qual se emprega a Artilharia Antiaérea, 

a fim de delimitar as suas possíveis responsabilidades. 

Diante de uma série de sistemas que atuam nessa tarefa e, sob as ações 

humanas de seus militares, é que se pode pesar a responsabilidade jurídica. 

Ainda, cabe destacar que, durante os Grandes Eventos, a Artilharia Antiaérea 

atua alocada ao Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro, o qual tem por missão 

assegurar o exercício da soberania no Espaço Aéreo brasileiro. 

 

2.1.3.1 O Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro 

 

 Para se prover a D Aepc de um território, faz-se necessário uma gama 

enorme e variada de meios heterogêneos, que interagem dentro de um 

funcionamento harmônico. 

Dessa forma, com o objetivo de reunir todos os meios já existentes, através 

de uma organização sistêmica que, sem modificar a atual estrutura desses meios, 

pudesse prover a D Aepc do Território Nacional, com o máximo de eficiência e o 
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menor dispêndio, foi criado o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro 

(SISDABRA).  

Segundo o Manual de Campanha Emprego da Artilharia Antiaérea (C 44-1): 

Esquematicamente, o SISDABRA compõe-se de um órgão central 
denominado COMDABRA e de meios especificamente alocados para 
exercerem atividades relacionadas com a D Aepc pelas Forças Armadas 
(FFAA), pelas F Auxiliares, pelos órgãos e serviços da administração 
pública, direta ou indireta, de âmbito federal, estadual ou municipal, e por 
organizações governamentais. O primeiro (SISDABRA) tem a função de 
defender o espaço aéreo sobrejacente ao território brasileiro (2001, p 3-8). 
 

O Comando de Defesa Aeroespacial (COMDABRA) é integrado por órgãos de 

controle aéreo militares (OCOAM), que se destinam a identificar e alocar alvos ao 

braço armado do sistema, por meios de detecção (radares, aeronaves) e meios de 

comunicações. 

Já o braço armado do sistema é composto por unidades aéreas (dotadas de 

aeronaves de combate) e antiaéreas (dotadas de mísseis ou canhões). 

 

2.1.3.2 O Sistema de Defesa Antiaéreo Brasileiro 

 

Inicialmente, cabe destacar que a DA Ae trata-se de um sistema operacional 

relativamente recente na História militar. Segundo Vergara: 

 A despeito das primeiras ações de defesa contra balões de observação 
empregados nas guerras do final do século XIX, a DA Ae como sistema 
operacional de combate surgiu em decorrência do emprego de aviões no 
campo de batalha, marcantemente a partir da I Guerra Mundial. Desde 
então, a DA Ae foi vista, no imaginário popular, como arma essencialmente 
de guerra (2013, p.6).  
 

Entretanto, ainda segundo o referido autor, com o passar dos anos e com o 

advento da Guerra Fria, a DA Ae deixou de ser um sistema somente voltado para a 

guerra, e começou a ser necessária também para os tempos de paz, uma vez que: 

[...] desde a década de 1950, com o advento dos mísseis balísticos e das 
aeronaves de alta performance, as nações mais desenvolvidas passaram a 
estabelecer sistemas de defesa aeroespacial (D Aepc) desde o tempo de 
paz, os quais incluíam a DA Ae como um de seus elementos permanentes. 
Esses sistemas, em especial o dos EUA, o da Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (OTAN) e o da antiga União Soviética, eram vocacionados 
para a D Aepc contra ameaças de caráter militar (aeronaves e mísseis 
balísticos) (VERGARA, 2013, p.6). 

 

No Brasil, somente através do Decreto Presidencial Nº 22.591, de 29 de 

março de 1933, que tratava da reorganização da Aviação Militar, tratou-se, também, 

da criação da Artilharia Antiaérea, uma vez que este novo sistema operacional 
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brasileiro se fazia incluso naquela modalidade de sistema de combate que, no futuro, 

daria surgimento a Força Aérea Brasileira. 

Por sua vez, o Manual C 44-1 identifica como missão do sistema de DA Ae, 

durante as operações de não guerra, foco este do presente trabalho, a de impedir ou 

dificultar a utilização de vetores Aepc hostis convencionais ou não pelo inimigo. Para 

atingir esse fim, se divide em subsistemas de controle e alerta, de armas e de 

logística (2001, p.2-1). 

O subsistema de controle e alerta tem por finalidade a detecção e 

identificação das aeronaves que sobrevoam o espaço de responsabilidade de 

determinada Defesa Antiaérea, através de seu Centro de Operações Antiaéreas 

(COAAe). 

Além disso, é responsável também pelo comando e controle do sistema de 

armas, fornecendo, para este, o alerta antecipado da aproximação de uma possível 

ameaça aérea, designando alvos a serem abatidos e estabelecendo medidas 

restritivas ou permissivas à realização do tiro antiaéreo. 

 

Figura 4- Radar Saber pertencente ao subsistema de Controle e Alerta 
Fonte: Exercício de Tiro Antiaéreo- 11º GAAAe (2015). 
 

Já o subsistema de armas possui, também, como característica, a capacidade 

de detectar e identificar aeronaves. Entretanto, o realiza de forma aproximada, no 

entorno da infraestrutura crítica defendida pela Artilharia Antiaérea, uma vez que 

necessita sintetizar os dados de aproximação da ameaça aérea, para, em seguida, 

executar o tiro. 
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Figura 5- Míssil IGLA e VBC Gepard 1 A2 pertencentes ao subsistema de armas 
Fonte: Exercício de Tiro Antiaéreo- 11º GAAAe (2015). 

 

Por último, o subsistema de logística fornece todo o aporte para o 

funcionamento dos demais subsistemas. Engloba as atividades relacionadas ao 

controle de pessoal, saúde, transporte, manutenção e suprimento. 

 

 

Figura 6- Desembarque da munição da VBC Gepard 1 A 2 no Brasil realizado pelo subsistema 
Logística 
Fonte: Formatura de entrega inicial dos sitemas de armas e sistemas de controle e alerta as unidades 
de AAAe pelo PEE DA Ae- EsACosAAe (2014). 

 

2.1.3.3 Cadeia de Ações para Desencadear o Tiro Antiaéreo 

 

Através da integração dos subsistemas, anteriormente mencionados, é possível 

que seja desencadeado o tiro antiaéreo. 

Assim que uma aeronave ingressa no espaço aéreo ela é detectada por um dos 

meios do SISDABRA. 

Feita a detecção, uma equipe de militares do Centro de Operações Militares 

(COpM), buscará de imediato, identificá-la e classificá-la.  

Em seguida, aduz o manual C 44-1: 
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[...] tratando-se de uma incursão Ini, o Alocador de Armas (Aloc A) do C Op 
M (Centro de Operações Militares) seleciona qual a arma mais apropriada 
para executar a missão de resposta àquela ameaça, se Anv (aeronave) de 
interceptação ou meios de DA Ae (Defesa Antiaérea). Normalmente, são 
selecionados e alocados caças de interceptação, em alerta no solo ou no ar, 
para interceptar o mais cedo possível a incursão e o Oficial de Ligação de 
Antiaérea (OLAA Ae), que encontra-se C Op M, difunde a Situação Aérea 
Regional de Defesa Aeroespacial (SARDA) ao COAAe P (Centro de 
Operações Antiaéreo Principal) (2001, p. 3-15). 
 

Enquanto as Anv inimigas estão sendo combatidas pelos caças de 

interceptação, as DA Ae estão sendo aprestadas pelos seus COAAe, que continuam 

a receber do COAAe P dados sobre o desenrolar do combate aéreo através dos 

OLAA Ae, particularmente a posição atual dos incursores. 

Caso os caças de interceptação estejam encontrando dificuldades para 

eliminar a incursão, concretizando-se a possibilidade de ataque a áreas ou pontos 

sensíveis, o COpM os desengaja e aloca os meios de Artilharia Antiaérea, 

transferindo a responsabilidade da destruição das aeronaves inimigas. 

Neste momento, o COAAe P recebe informações do OLAAAe, a fim de transmitir 

para os demais COAAe os dados relativos à posição dos incursores, até que a ameaça 

seja apreendida pelos sensores das DA Ae. 

Adentrando o inimigo ao Volume de Responsabilidade da DAAe, estas estão 

capacitadas a abrir o fogo, condicionadas ao Estado de Ação de seus subsistemas de 

armas. 

Por último, ressalta-se que a relevância de se descrever os detalhes da 

seqüência de desencadeamento do tiro reside no fato de que tais condutas 

humanas, em caso do abate de aeronave, acarretam uma série de conseqüências 

que demonstram ser de suma importância o estabelecimento de Medidas de 

Coordenação e Controle do Espaço Aéreo.  

 

2.2 MEDIDAS DE COORDENAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO TIRO DE 

DESTRUIÇÃO 

 

Diante do exposto faz-se necessário compreender que segundo o manual C 

44-1: 

[...] a Defesa de Artilharia Antiaérea, e o Sistema de Artilharia Antiaérea são 
controlados através do Centro de Operações Antiaéreo (COAAe) do escalão 
(Esc) considerado, pela utilização de medidas de coordenação ou pelo 
estabelecimento do controle técnico da Artilharia Antiaérea (BRASIL, 2001, 
p.3-25). 
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Dessa forma, a coordenação do uso do espaço aéreo e o controle e a 

coordenação dos fogos da AAAe são efetivados através de uma série de medidas, 

tais como descreve o manual C 44-1: 

[...]  
(1) VRDA Ae;  
(2) estado de ação (Est Aç);  
(3) estado de alerta (Est Alr);  
(4) condições de aprestamento (Cndc Apr); e  
(5) corredores de segurança (Crdr Seg) ( 2001, p.3-26) 
 

 No tocante a realização do tiro de destruição antiaéreo, o Estado de Ação 

trata-se da MCCEA que define o grau de liberdade de abrir fogo das armas 

antiaéreas de determinada DA Ae. 

Logo, de acordo com a maior ou menor liberdade de abrir fogo, as DA Ae 

estão sujeitas aos seguintes Est Aç:  

1) fogo livre - abrir fogo contra quaisquer Anv não identificadas como 
Amigas;  
2) fogo restrito - abrir fogo somente contra Anv identificadas como Inimigas;  
3) fogo interdito - não abrir fogo (ou cessar fogo), exceto no caso de 
AutoDefea (A Def) AAe; e  
4) fogo designado - abrir fogo contra alvos especificamente designados por 
um Centro de Controle ou em A Def (BRASIL, 2001, p. 3-30). 
 

 Um aspecto extremamente importante que se faz acompanhar do texto acima,  

é: ”Quando em A Def, a AAAe abre fogo qualquer que seja seu Est Aç” (BRASIL, 

2001, p.3-30, grifo do autor). 

 Outra observação relevante do mesmo manual: 

O fogo só é liberado quando a força é atacada pelo Ini Ae, isto é, essas 
armas só estão autorizadas a abrir fogo, contra Anv, quando em legítima 
defesa (BRASIL, 2001, p. 3-40) 
 

Diante do exposto acima, pode-se concluir que, de acordo com o manual C44-

1, está autorizada a realização do tiro de destruição, perante todo e qualquer ataque 

realizado por um vetor hostil contra o Sistema de Artilharia Antiaérea, independente 

de ordem para tal, em virtude da excludente de ilicitude da legítima defesa. 

Entretanto, essa possibilidade de realização do tiro antiaéreo diante de uma 

situação de legítima defesa não foi contemplada pelo ordenamento jurídico que 

aprovou o emprego da AAAe por ocasião da Copa do Mundo FIFA 2014 e para os 

Jogos Olímpicos Rio 2016. 
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Tal constatação pode-se verificar através da Portaria do Comandante da 

Aeronáutica Nº 941T/ GC3, de 12 de Junho de 2014, que aprovou os mecanismos 

necessários à aplicação da medida de destruição de aeronave a que refere o § 2º do 

art. 303 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, em conformidade com o 

disposto nos Decretos nº 8.265, de 11 de junho de 2014 e nº 8.758, de 10 de Maio 

de 2016: 

[...] 
Art. 2º Esta Portaria estabelece os procedimentos a serem seguidos com 
relação às aeronaves suspeitas ou hostis, levando em conta que possam 
apresentar ameaça à segurança nacional. 
[...] 
Art. 7º A medida de destruição, que somente poderá ser utilizada como 
último recurso, consiste no emprego de armamento com a finalidade 
de impedir o prosseguimento do vôo da aeronave hostil. 
Art. 8º A medida de destruição terá que obedecer às seguintes condições: 
I – emprego dos meios aéreos e antiaéreos sob controle operacional do 
Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro-COMDABRA 
II – registro em gravação das comunicações ou imagens da aplicação dos 
procedimentos, sempre que possível; e 
III – autorização do Comandante da Aeronáutica [...] (BRASIL, 2014, grifo 
do autor). 
 

Diante da lacuna legal apresentada, verifica que há carência de uma 

regulamentação amparando a conduta do militar que desencadear o tiro de 

destruição antiaéreo, durante os Grandes Eventos. 

Como uma possível solução para o problema apresentado, o próprio manual 

C 44-1 abre espaço para que sejam estabelecidas Regras de Engajamento, 

conforme dispõe: 

As DA Ae e os Sist AAAe são controlados através do COAAe do Esc 
considerado pela utilização de medidas de Coor ou pelo estabelecimento 
do controle técnico da AAAe (BRASIL, 2001, p. 3-25, grifo do autor). 
 

No tocante ao Estado de Ação, complementa: 

De acordo com a evolução do combate Ae, o Est Aç atribuído a uma DA 
Ae pode ser modificado, a fim de aumentar ou restringir a liberdade de 
abrir fogo (BRASIL, 2001, p. 3-30, grifo do autor). 
 

Dessa forma, utilizando-se de um controle técnico, e de acordo com a 

restrição à liberdade de abrir fogo durante um grande evento foi proposta a 

elaboração de uma Regra de Engajamento que permita impedir ou dificultar a 

utilização de vetores aeroespaciais hostis, bem como trazer uma maior segurança na 

tomada de decisão do militar, caso este se veja diante de uma situação complexa 

que necessite empreender o tiro de destruição. 
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2.3 O AMPARO LEGAL PARA A REALIZAÇÃO DO TIRO DE DESTRUIÇÃO 

 

Após constatar os aspectos técnicos que envolvem a Defesa Antiaérea, além da 

respectiva normatização para o desencadeamento do tiro de destruição, se constata 

a necessidade de elencar os pontos de inflexão da legislação, e propor uma 

abordagem sobre o tema através do conhecimento doutrinário já construído. 

 

2.3.1 Militares com autorização para realizar o Tiro de Destruição 

 

Desde 1998, se encontra em vigor no Brasil o amparo legal para o abate de 

aeronaves consideradas hostis. Esta disposição foi acrescentada ao art. 303 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, que passou a vigorar com a seguinte redação: 

Da Destruição, Interdição e Apreensão de Aeronave 

Art. 303. A aeronave poderá ser detida por autoridades aeronáuticas, 
fazendárias ou da Polícia Federal, nos seguintes casos: 
I se voar no espaço aéreo brasileiro com infração das convenções ou atos 
internacionais, ou das autorizações para tal fim; 
II se, entrando no espaço aéreo brasileiro, desrespeitar a obrigatoriedade de 
pouso em aeroporto internacional; 
III para exame dos certificados e outros documentos indispensáveis; 
IV para verificação de sua carga no caso de restrição legal (artigo 21) ou de 
porte proibido de equipamento (parágrafo único do artigo 21); 
V para averiguação de ilícito. 
§ 1° A autoridade aeronáutica poderá empregar os meios que julgar 
necessários para compelir a aeronave a efetuar o pouso no aeródromo que 
lhe for indicado. 
§ 2° Esgotados os meios coercitivos legalmente previstos, a aeronave será 
classificada como hostil, ficando sujeita à medida de destruição, nos casos 
dos incisos do caput deste artigo e após autorização do Presidente da 
República ou autoridade por ele delegada. (Incluído pela Lei nº 9.614, de 
1998) (BRASIL, 2004) 
 

Entretanto, foi necessário aguardar seis anos para que, enfim, fossem 

editados os mecanismos regulamentadores, disciplinando os procedimentos para a 

realização do mencionado "tiro de destruição." 

Tal regulamentação ocorreu através do decreto 5.144/04, que "...estabelece 

os procedimentos a serem seguidos com relação a aeronaves hostis ou suspeitas de 

tráfico de substâncias entorpecentes e drogas afins, levando em conta que estas 

podem apresentar ameaça à segurança pública" (art. 1º) (BRASIL,2004). 

Os arts. 5° e 6° descrevem o modus operandi para a realização do abate da 

aeronave hostil, nos seguintes termos: 
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Art. 5º A medida de destruição consiste no disparo de tiros, feitos pela 
aeronave de interceptação, com a finalidade de provocar danos e impedir o 
prosseguimento do vôo da aeronave hostil e somente poderá ser utilizada 
como último recurso e após o cumprimento de todos os procedimentos que 
previnam a perda de vidas inocentes, no ar ou em terra. 
Art. 6º A medida de destruição terá que obedecer às seguintes condições: 
[...] 
II registro em gravação das comunicações ou imagens da aplicação dos 
procedimentos; 
III execução por pilotos e controladores de Defesa Aérea qualificados, 

segundo os padrões estabelecidos pelo COMDABRA (BRASIL,2004). 
 

Também foi necessário promover a modificação do Código Penal Militar, para 

o especial fim de trazer, para a competência da Justiça Militar da União, os eventuais 

julgamentos sobre casos envolvendo a interceptação e destruição de aeronaves. 

Segundo o Professor Sérgio de Oliveira Netto, a mudança de competência se 

tornou providencial: 

Pois do contrário, se não fosse efetivada esta modificação, os pilotos da 
Força Aérea Brasileira, e todos os demais envolvidos na missão, teriam que 
ser processados e julgados pelo Tribunal do Júri da Justiça Comum, na 
hipótese de ser considerado que a missão de interceptação e destruição da 
aeronave foi feita em desconformidade com os parâmetros legais de 
regência. Fato que, além de trazer intranqüilidade aos envolvidos nestas 
missões (pois os jurados do conselho de sentença poderiam não ter a exata 
dimensão de todos os aspectos inerentes à uma operação militar tensa 
como esta), também poderia comprometer interesses de segurança nacional 
(2013). 
 

Tal mudança se fez necessária, pois, do contrário, no entendimento do 

mesmo autor: 

Posto que, num julgamento perante o Tribunal do Júri da Justiça Comum, 
teriam que ser dados detalhes dos sistemas operacionais, capacidades 
bélicas e outros assuntos que não podem ser abertamente revelados. 
Porque exporiam o sistema de segurança nacional, e poderiam ser 
utilizados por organizações criminosas, que pretendessem se esquivar 

deste sistema proteção da nação (OLIVEIRA NETTO, 2013). 
 

Após essa primeira abordagem, surgiu, dez anos depois da publicação do 

decreto acima, outra preocupação das autoridades militares, no que concerne à 

denominada Lei do Abate durante o período da Copa do Mundo de 2014.  

Isto porque os dispositivos legais conduzem ao entendimento de que somente a 

Força Aérea Brasileira (FAB) estaria autorizada a efetivar o "tiro de destruição." 

Dessa forma, durante a Copa do Mundo FIFA 2014, e decorrente da expedição 

do Decreto nº 8.265, de 11 de junho de 2014, que regulamenta a Lei nº 7.565, de 19 

de dezembro de 1986 (Código Brasileiro da Aeronáutica) que, até então, era o único 
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diploma legal no tocante às aeronaves sujeitas à medida de destruição, foi publicada 

a Portaria do Comandante da Aeronáutica nº 941T̸ GC3, transcrita a seguir: 

Art. 2º Esta Portaria estabelece os procedimentos a serem seguidos com 
relação às aeronaves suspeitas ou hostis, levando em conta que possam 
apresentar ameaça à segurança nacional. 
[...] 
Art. 7º A medida de destruição, que somente poderá ser utilizada como 
último recurso, consiste no emprego de armamento com a finalidade 
de impedir o prosseguimento do vôo da aeronave hostil. 
Art. 8º A medida de destruição terá que obedecer às seguintes condições: 
I – emprego dos meios aéreos e antiaéreos sob controle operacional do 
Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro-COMDABRA 
II – registro em gravação das comunicações ou imagens da aplicação dos 
procedimentos, 
sempre que possível; e 
III – autorização do Comandante da Aeronáutica.[...] (grifo nosso) 
(BRASIL, 2014). 
 

Da mesma forma, através do Decreto nº 8.758 de 10 de Maio de 2016, que 

dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, para estabelecer procedimentos a 

serem observados com relação a aeronaves suspeitas ou hostis durante os Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, pode-se constatar o mesmo texto legal acima 

citado. 

Diante do acima exposto, verifica-se a possibilidade de ser desencadeado o tiro 

de destruição através dos meios de Defesa Antiaérea sob controle operacional do 

Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro-COMDABRA. 

Como já mencionado ao longo desse trabalho, o COMDABRA é composto de 

meios aéreos e antiaéreos especificamente alocados para exercerem atividades 

relacionadas com a D Aepc pelas Forças Armadas. 

Dessa forma, conclui-se que tanto os militares da Marinha, Exército e 

Aeronáutica, quando empregados pelo COMDABRA na missão de defesa 

aeroespacial durante os Grandes Eventos, e de acordo com o Art. 8º acima, podem 

realizar o tiro de destruição. 

 

2.3.2 A destruição de aeronaves próximo ao local dos Grandes Eventos 

 

Outro tópico extremamente relevante que causava dúvida era a possibilidade ou 

não, segundo o Código Brasileiro da Aeronáutica, de se empreender o tiro de 

destruição em áreas próximas ao local dos Grandes Eventos, que, por sua vez, se 

caracterizam por serem densamente povoadas. 
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Conforme mencionado no tópico anterior, através da expedição do Decreto nº 

5.144/04, ficou regulado que: 

Art. 6º A medida de destruição terá que obedecer às seguintes condições: 
[...] 
IV execução sobre áreas não densamente povoadas e relacionadas com 
rotas presumivelmente utilizadas para o tráfico de substâncias 
entorpecentes e drogas afins (BRASIL, 2004). 

 

Dessa forma, considerando que toda a normatização estava direcionada para o 

abate de aeronaves realizado em regiões de fronteira, longe dos grandes 

conglomerados urbanos, tornava-se impraticável desdobrar uma Defesa Antiaérea 

num grande centro, sem haver a autorização de realizar o tiro de destruição naquela 

localidade.   

Diante do exposto, e da insegurança jurídica apresentada, por ocasião da Copa 

do Mundo FIFA 2014, foi expedida a Portaria do Comandante da Aeronáutica nº 

941T ̸GC3, e durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, o Decreto presidencial nº 

8.758 de 10 de Maio de 2016, que elencam uma série de situações que classificam a 

aeronave como hostil e, por conseguinte, após serem tomadas as medidas 

coercitivas de averiguação, intervenção e persuasão, é possível, em último caso, a 

realização do tiro de destruição: 

Art. 2º Esta Portaria estabelece os procedimentos a serem seguidos com 
relação às aeronaves suspeitas ou hostis, levando em conta que possam 
apresentar ameaça à segurança nacional. 
Art. 3º Para fins desta Portaria, é considerada aeronave suspeita aquela 
que, voando no espaço aéreo brasileiro, se enquadre em uma das seguintes 
situações: 
I – voar no espaço aéreo brasileiro com infração das convenções ou atos 
internacionais, ou das autorizações para tal fim; 
II – adentrar o Território Nacional, sem plano de vôo aprovado; 
III – omitir aos órgãos de controle de tráfego aéreo informações necessárias 
à sua identificação, ou não cumprir as regras ou as determinações do 
controle de tráfego aéreo ou das autoridades de defesa aeroespacial; 
IV – não exibir marcas de nacionalidade, matrícula, bandeira ou insígnia; 
V – adentrar sem autorização o espaço aéreo segregado, áreas restritas ou 
proibidas estabelecidos pelos órgãos de controle de tráfego aéreo; 
VI – manter, em vôo noturno, as luzes externas apagadas; 
VII – sob falsa identidade; 
VIII – comportarse de maneira a deixar dúvidas quanto à intenção de 
cometer ato hostil; 
IX – efetuar manobras que evidenciem a intenção de se evadir do 
interceptador; 
X – estar seqüestrada ou sob suspeita de seqüestro; 
XI – estar furtada ou roubada, ou sob suspeita de furto ou roubo; 
XII – interferir no uso do espectro eletromagnético sem a devida 
autorização; ou 
XIII – realizar reconhecimento aéreo ou sensoriamento remoto, sem a 
devida autorização (BRASIL, 2014). 
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Ainda que não tenha sido mencionada de forma expressa a possibilidade de 

realização do tiro de destruição em áreas urbanas e densamente povoadas, é 

incontestável entender que as diversas situações elencadas acima estão passíveis 

de acontecer em áreas com grandes conglomerados. 

Dessa forma, restou superada a indagação da possibilidade de se empreender o 

tiro de destruição em áreas próximas ao local dos Grandes Eventos. 

 

2.3.3  A possibilidade do militar empregado ser responsabilizado por omissão 

 

Necessário analisar a situação fática na qual o militar do Exército empregado 

na missão de Defesa Antiaérea do local de competições durante as Olimpíadas, 

após constatar que o mesmo encontra-se sendo atacado por um vetor aéreo hostil, 

abstém-se de tomar as medidas relativas à execução do tiro de destruição, uma vez 

que não recebeu ordem para tal e, como resultado de sua conduta, ocorre a morte 

de um grande número de pessoas decorrente da ação terrorista. 

Como observam Eugênio Pacelli de Oliveira e André Callegari, a conduta 

humana é o primeiro elemento para que possa existir qualquer crime: 

A conduta é o primeiro requisito exigido para que possamos considerar um 
fato como criminoso. Sem uma conduta humana não há crime, podendo ela 
ser, como já vimos, comissiva (uma ação positiva) ou omissiva (uma não 
ação, uma abstenção, portanto, negativa). Salienta-se que essa conduta 
deve ser voluntária; ou seja, deve ser uma manifestação exterior da vontade 
do agente. Dessa forma, deve-se questionar se a ação humana foi 
dominada ou dominável pela vontade para que se configure a conduta para 
fins penais (CALLEGARI e OLIVEIRA, 2015, p.213). 
 

Assim sendo, pode-se aferir, na situação acima mencionada, a possível 

conduta humana omissiva: não empreender o tiro de destruição, após identificar que 

se tratava de um vetor aéreo hostil em ataque ao Ponto Sensível.  

Nesta perspectiva, é indispensável analisar o conceito de omissão e constatar se 

tão somente este seria suficiente para caracterizar a tipicidade da conduta do agente 

que deixou de executar o disparo. 

De acordo com o Art. 29, § 2º do Código Penal Militar, considera-se omissão 

imprópria: 

Art. 29. [...] 
[...] 
§ 2º A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia 
agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei 
obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; a quem, de outra forma, 
assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; e a quem, com seu 
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comportamento anterior, criou o risco de sua superveniência 

(BRASIL,1969). 
 

Para Eugênio Pacelli de Oliveira e André Callegari (2015, p.236), incorrem em 

omissão imprópria aqueles que, por sua posição, assumem o dever de impedir a 

ocorrência do resultado: os enfermeiros, salva-vidas, guias turísticos e, de acordo 

com o caso hipotético mencionado, o militar incumbido de realizar a Defesa 

Antiaérea do estádio. 

Segundo Rogério Greco, essa conduta omissiva do agente pode ocorrer de 

forma dolosa ou culposa: 

Os resultados, nos crimes o missivos impróprios, podem ser alcançados em 
razão das condutas dolosa ou culposa do agente, querendo-se dizer com 
isso que essa espécie de crime omissivo admite tanto a inação dolosa 
quanto a inação culposa como meio para se atribuir o resultado ao agente. 
Tanto pode agir com dolo o salva-vidas que ao avistar o seu desafeto se 
afogando, volitivamente, não lhe presta o devido socorro e permite que este 
venha a falecer, como pode dar causa ao resultado morte não por ter agido 
dolosamente, mas, sim, por ter sido negligente no tardio atendimento (2015, 

p.291). 
 

Ainda sobre o tema, pode-se concluir: 

Dessa forma, conclui-se que os crimes omissivos impróprios ocorrem 
quando há um dever normativo de evitar um resultado e se praticados pelas 
pessoas denominadas garantidoras, havendo, nesse caso, a 
responsabilização do agente por um delito originariamente praticado por 
uma ação, como o homicídio, por exemplo (CALLEGARI e OLIVEIRA, 2015, 
p.237). 
 

Entretanto, é importante, além de averiguar a conduta do agente, analisar as 

circunstâncias que o levaram a tomar determinada ação ou omissão. 

No tocante à situação hipotética na qual o militar do Exército, após constatar 

que o Ponto Sensível defendido encontra-se sendo atacado por um vetor aéreo 

hostil, se abstém de tomar as medidas relativas à execução do tiro de destruição, 

deve-se ressaltar que o agente deixa de agir por não ter recebido ordem para tal. 

De plano, verifica-se que a conduta narrada acima é considerada como 

omissiva imprópria, como já mencionado. 

Entretanto, carece observar que o militar somente está autorizado a agir em 

decorrência da ordem do Centro de Controle, excluindo inclusive a possibilidade de 

legítima defesa. 
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Como verificado através da Portaria do Comandante da Aeronáutica nº 941T ̸

GC3, o tiro de destruição só poderá ocorrer mediante autorização do Comandante 

da Aeronáutica: 

[...] 
Art. 8º A medida de destruição terá que obedecer às seguintes condições: 
[...] 
III – autorização do Comandante da Aeronáutica (grifo nosso) (BRASIL, 
2014). 
 

Assim como, observa-se que a mesma autoridade foi mantida por ocasião dos 

Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, consoante o Decreto nº 8.758, de 10 de 

Maio de 2016: 

[...] 
Art. 7º  A medida de destruição terá que obedecer às seguintes condições:: 
[...] 
III – autorização de aplicação da medida de destruição, cuja competência 
fica delegada ao Comandante da Aeronáutica (grifo nosso) (BRASIL, 
2016). 

 

Dessa forma, tal omissão encontra-se amparada pela excludente da 

antijuricidade denominada estrito cumprimento do dever legal, cuja incidência, 

segundo Rogério Greco, fica sujeita à presença dos seguintes elementos: 

Inicialmente, é preciso que haja um dever legal imposto ao agente, dever 
este que, em geral, é dirigido àqueles que faz em parte da Administração 
Pública, tais como os policiais e oficiais de justiça, pois, conforme preleciona 
Juarez Cirino dos Santos, "o estrito cumprimento de dever legal 
compreende os deveres de intervenção do funcionário na esfera privada 
para assegurar o cumprimento da lei ou de ordens de superiores da 
administração pública, que podem determinar a realização justificada de 
tipos legais, como a coação, privação de liberdade, violação de domicílio, 
lesão corporal etc". Em segundo lugar, é necessário que o cumprimento a 
esse dever se dê nos exatos termos impostos pela lei, não podendo em 
nada ultrapassá-los (2015, p.423). 

 

Consoante com o ensinamento acima, complementam Eugênio Pacelli de 

Oliveira e André Callegari: 

A excludente em estudo é uma decorrência lógica do fato de ser inviável 
reprimir uma conduta previamente autorizada por lei, na realidade, tal 
proceder jamais será antijurídico, quando praticado dentro dos limites 
estabelecidos pelo dispositivo legal. Mirabete adverte que, não fosse assim, 
a lei seria contraditória, pois aquele que "cumpre regularmente um dever 
não pode, ao mesmo tempo, praticar um ilícito penal". Não fosse assim, 
estar-se-ia consentindo e, ao mesmo tempo, abolindo determinada conduta 
(2015, p.239). 
 

Assim sendo, ainda que o ato considerado decorra de uma omissão imprópria 

do militar incumbido de prover a Defesa Antiaérea, verifica-se que este deixou de 
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agir amparado na excludente da ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, uma 

vez que o fez em cumprimento à determinação regulamentar editada pelo Comando 

da Aeronáutica, que somente permite o tiro de destruição se houver expressa ordem 

nesse sentido. 

Logo, resta claro que o militar empregado na missão de Defesa Antiaérea do 

estádio durante as Olimpíadas, não poderia ser responsabilizado por omissão 

imprópria, seja nas searas civil, penal ou administrativa, uma vez que se absteve de 

tomar as medidas relativas à execução do tiro de destruição, por não ter recebido 

ordem para tal. 

 

2.3.4 A possibilidade de se alegar à legítima defesa própria e de terceiros 

 

No tópico anterior, buscou-se analisar a conduta omissiva do agente e sua 

repercussão para o mundo jurídico. 

Já no presente tópico, o objetivo será verificar a conduta do agente que, 

empregado na missão de Defesa Antiaérea do estádio durante as Olimpíadas, após 

constatar que o mesmo encontra-se sendo atacado por um vetor aéreo hostil, 

executa o tiro de destruição contra uma determinada aeronave, ainda que não tenha 

recebido ordem para tal e, como resultado de sua conduta, ocorre a morte de um 

grande número de passageiros a bordo que não incorriam numa ação terrorista. 

Diante do exposto acima, deve-se atentar para as condições que antecedem 

a execução do tiro de destruição. Uma vez que existe a possibilidade das aeronaves 

deixarem de ser detectadas pelo Sistema de Controle e Alerta, sendo identificadas 

somente pelo sistema de armas, inexistindo assim o emprego de radares, o que 

acarreta uma maior probabilidade de incidência do erro humano.  

Outro fator a ser analisado é a velocidade de deslocamento do vetor aéreo, o 

que lhe permite percorrer grandes distâncias em curtos períodos de tempo. Dessa 

forma, é possível que os responsáveis pela identificação não os visualizem, a ponto 

de identificá-los corretamente, vindo somente a examinar o sinal na tela do radar e 

os parâmetros como velocidade, altura de vôo e outros. 

Na grande maioria dos casos, devido às características da ameaça aérea 

mencionadas, muito raramente ocorre a identificação visual. Seja porque alguns 
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vôos podem ocorrer no período noturno, o que dificulta a observação, ou devido ao 

intenso tráfego aéreo brasileiro. 

Além disso, assim como ocorreu em 11 de setembro de 2001, nos EUA, 

aeronaves comerciais ou privadas podem vir a ser utilizadas como vetores aéreos 

em ataques. 

Ainda, faz-se necessário ressaltar que, quando o vetor aéreo atinge o alcance 

dos meios de detecção da AAAe, o tempo de reação do atirador que está compondo 

uma determinada guarnição é bastante exíguo, chegando a ser em torno de 1 

minuto e 26 segundos o tempo para que todo o sistema de DAAe possa reagir. 

Outra observação relevante é que aqueles que guarnecem o sistema de 

armas, muitas vezes, chegam a executar o disparo, sem visualizar o alvo, 

conduzidos somente pelos sistemas automáticos de direção de tiro. 

Além disso, deve-se considerar que, para a aeronave adentrar no raio de 

utilização dos meios de defesa antiaéreos, cujo alcance varia de 4 a 6 km, faz-se 

necessário que ela tenha sobrevoado a área vermelha da zona de exclusão aérea, o 

que corrobora para as suspeitas de se tratar de um vetor aéreo hostil. 

Conforme se verifica na figura abaixo, durante os Jogos Olímpicos Rio-2016, 

foram estabelecidas as seguintes zonas de exclusão aérea, difundidas para 

conhecimento de todos através da Agência Nacional de Aviação Civil: 
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Figura 7- Espaço Aéreo Restrito durante os Jogos Olímpicos 
Fonte: Áreas de competição no Rio terão espaço aéreo restrito a partir de 24 de julho (2016). 
 

Considerando, assim, toda a conjuntura que envolve a abertura do fogo 

antiaéreo, pode-se verificar que a probabilidade de erro é grande. Desta forma, 

surge a figura do erro de fato, que Eugênio Pacelli de Oliveira e André Callegari 

resumem da seguinte forma: 

[...] quando alguém, no cometimento do fato, desconhece uma circunstância 
pertencente ao tipo legal. O erro de tipo é o lado inverso do dolo do tipo: o 
atuante "não sabe o que faz"; falta-lhe a imagem representativa exigível 

para o dolo do tipo (2015, p.303). 
 

Complementa o tema, Pinheiro: 

Nessas circunstâncias, o militar que abrir fogo contra aeronave amiga ou 
civil, imaginando – dede que sua conduta seja escusável – estar executando 
o tiro contra vetor hostil, ficará isento da pena, vale dizer: fica excluído o 
dolo e, por conseqüência, a culpabilidade, não havendo que se falar em 
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crime. Se o erro, a falsa percepção da realidade, derivar de culpa, o autor 
dos fatos responderá por crime culposo (2013, p.329). 

 

Diante desses fatores que antecedem ao tiro, e considerado ainda o caso 

fático na qual o agente acredita estar agindo em legítima defesa para repelir uma 

injusta agressão contra si ou, no caso, mais provavelmente, contra outrem, surge 

dentro do erro de fato uma discriminante putativa: 

Quando falamos em descriminantes putativas, estamos querendo dizer que 
o agente atuou supondo encontrar-se numa situação de legítima defesa, de 
estado de necessidade, de estrito cumprimento de dever legal ou de 
exercício regular de direito. 
Não há, por exemplo, no caso da legítima defesa putativa, agressão alguma 
que justifique a repulsa pelo agente. Somente ele acredita que será 
agredido e, portanto, imaginando encontrar-se numa situação que permitia a 
sua defesa legítima, ofende a integridade física do suposto agressor. Na 
verdade, não havia qualquer agressão que justificasse a repulsa levada a 
efeito pelo agente (GRECO, 2015, p.31). 

 

Assim sendo, como qualquer erro, aqueles ocorridos numa situação de 

putatividade podem ser considerados escusáveis ou inescusáveis. 

Nos termos do art. 36 do Código Penal Militar, o erro plenamente justificável 

pelas circunstâncias, ou seja, o erro escusável, isenta o agente de pena. Sendo 

inescusável, será ele responsabilizado como se tivesse praticado um delito culposo 

(BRASIL, 1969). 

Dessa forma, verifica-se que o agente, ao executar o tiro de destruição, vem a 

abater uma outra aeronave que não incorria em uma ação terrorista, ainda que não 

tenha recebido ordem para tal, por supor encontrar-se numa situação de legítima 

defesa própria ou de terceiros, poderá ser considerado como atuando em situação 

de erro escusável, isentando o agente de pena.  

Outrossim, se no exemplo acima mencionado, se tratasse realmente de um 

vetor aéreo hostil, acrescenta Pinheiro: 

A título de exemplo, pode ser que para preservar direito próprio ou alheio 
(vida), todos os integrantes do sistema de Defesa Antiaérea tenham abatido 
a aeronave hostil, provocando a morte dos ocupantes daquele vetor, 
repelindo aquela injusta agressão (o vetor iria chocar-se contra um ponto 
defendido, onde havia diversos civis), que era atual (estava acontecendo) ou 
iminente (estava por ocorrer), usando moderadamente os meios (o tiro 
antiaéreo era o único meio disponível para fazer cessar aquela agressão). 
Tem-se aqui a legítima defesa na forma do art. 44 do CPM (2013, p.323).  

 

Diante do exposto, estaria configurada a legítima defesa real, consoante com 

o Art.44 do CPM, e que, segundo Greco, deriva da situação de agressão injusta que 
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está efetivamente ocorrendo no mundo concreto, podendo ser repelida pelo agente 

atendendo aos limites legais. 

 

2.4 COMPETÊNCIA JURISDICIONAL 

 

Após abordar as mais diversas condutas delitivas do agente e as suas 

responsabilidades, diante da situação fática do abate da ameaça hostil através do 

tiro de destruição antiaéreo, merece destaque analisar a respectiva competência 

para o exercício jurisdicional. 

Desta forma, para se aplicar à lei ao caso concreto e exercer a jurisdição, faz-

se necessário delimitar o poder de julgar, conforme menciona Paulo Rangel 

(2015,p.349): 

Competência, assim, é o espaço, legislativamente delimitado, dentro do qual 
o órgão estatal, investido do poder de julgar, exerce sua jurisdição. Surge, 
assim, a competência em matéria cível, a competência em matéria penal, 
militar, trabalhista, eleitoral etc. 

 

 Ainda, para se definir a competência jurisdicional em um fato que envolva 

militares das Forças Armadas, é de fundamental importância observar qual ramo da 

Justiça é titular do bem jurídico a ser tutelado, conforme entendimento do egrégio 

Supremo Tribunal Federal: 

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. FURTO SIMPLES. ART. 240 
DO CPM. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRIME MILITAR (ART. 9º, II, A, 
DO CPM). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. ORDEM 
CONCEDIDA. 1. A caracterização do crime militar em decorrência da 
aplicação do critério ratione personae previsto no art. 9º, II, a, do CPM deve 
ser compreendido à luz da principal diferença entre o crime comum e o 
crime militar impróprio: bem jurídico a ser tutelado. Nesse juízo, portanto, 
torna-se elemento indispensável para configuração do tipo penal 
especial (e, portanto, instaurar a competência da Justiça Militar da 
União) a demonstração de ofensa a bens jurídicos de que sejam 
titulares as Forças Armadas. Daí a convergência de entendimento, na 
jurisprudência do STF, de que o delito cometido fora do ambiente castrense 
ou cujo resultado não atinja as instituições militares será julgado pela Justiça 
comum. Precedentes. 2. Em se tratando de crime contra o patrimônio 
privado, cometido fora de local sujeito à administração militar, a mera 
condição de militar do acusado e do ofendido, ambos fora de serviço, é 
insuficiente para justificar a competência da Justiça especializada, já que 
ausente outro elemento de conexão com a vida militar. 3. Ordem concedida.  
(STF - HC: 117254 PR, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de 
Julgamento: 30/09/2014,  Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-201 
DIVULG 14-10-2014 PUBLIC 15-10-2014). (BRASIL, 2014, p.329, grifo 
nosso). 
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Entretanto, cabe mencionar, que, após uma vasta pesquisa doutrinária e 

jurisprudencial, por se tratar de um caso fático inédito no Direito pátrio, da 

possibilidade de abate de uma aeronave através do tiro de destruição antiaéreo em 

um Grande Evento, não foi encontrado na doutrina, qualquer análise ou estudo para 

o caso específico, que atribua a competência jurisdicional a algum órgão do Poder 

Judiciário. 

Dessa forma, faz-se necessário analisar os três órgãos elencados abaixo, que 

possuem natureza jurisdicional, e, diante da situação fática previamente elencada, 

indicar o respectivo órgão competente de acordo com o ordenamento legal pátrio. 

 

2.4.1 Justiça Federal 

 

A atividade de realização do tiro antiaéreo, em virtude do emprego dos meios 

de alto poder de fogo que utiliza, pode desencadear a propositura de ações cíveis. O 

órgão jurisdicional competente, para julgar essas demandas é a Justiça Federal 

conforme dispõe a CF/88 no Art 109, I: 

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas 
à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (BRASIL,1988).  
 

Além disso, os crimes praticados pelos militares no exercício de suas funções 

e que não se encontrarem tipificados no CPM, podem vir a ser julgados por esse 

ramo do judiciário. 

Em virtude do tema central deste trabalho, que enseja a possibilidade de 

realização do tiro de destruição antiaéreo contra um determinado vetor aéreo hostil, 

diante de uma possível ação terrorista, e, de acordo com a Lei nº 13.260, de 16 de 

Março de 2016, que regulamenta as disposições processuais do Terrorismo, numa 

primeira interpretação se poderia considerar a competência jurisdicional a cargo da 

Justiça Federal, conforme o Art 11 da referida lei: 

Art. 11.  Para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos 
nesta Lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia 
Federal a investigação criminal, em sede de inquérito policial, e à Justiça 
Federal o seu processamento e julgamento, nos termos do inciso IV do art. 
109 da Constituição Federal (grifo nosso) (BRASIL, 2016. 

 
Entretanto, esse diploma legal  remete ao inciso IV do art. 109 da Constituição 

Federal, o qual transcrevo abaixo: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art109iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art109iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art109iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art109iv
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Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
[...] 
IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de 
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a 
competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; (grifo nosso) 
(BRASIL, 1988). 

 

Assim, a carta magna faz menção à legislação castrense, que irá regular a 

competência jurisdicional diante do caso concreto.  

 

2.4.2 Tribunal do Júri 

 

A partir da aprovação da Lei 13.491, de 13 de Outubro de 2017, o §1º do art. 

9º do CPM (antigo parágrafo único) manteve na competência do tribunal do júri os 

crimes dolosos contra a vida de civis praticados por policiais militares ou por 

bombeiros militares e, eventualmente, também os cometidos por integrantes da 

Marinha, do Exército e da Aeronáutica em atividades não especificadas no parágrafo 

seguinte.  

Assim, em regra, militares estaduais que cometam homicídio continuam a ser 

julgados pelo tribunal do júri. Por sua vez, militares federais só serão julgados pelo 

júri federal, se suas condutas não forem praticadas nas condições delimitadas no §2º 

do art. 9º. 

O §2º do art. 9º do CPM, introduzido por essa lei, mexe em hipóteses que até 

então eram de competência do tribunal do júri federal (art. 5º, XXXVIII, alínea ‘d’, 

CF).  

Essas condutas passaram a ser julgadas pela JMU, se enquadrarem nas 

situações previstas nos três incisos do novo §2º. Se aí não se amoldarem, vale a 

regra geral do §1º, e também os militares das FFAA serão julgados pelo júri 

presidido por um juiz federal, nos crimes dolosos contra a vida de civis.  

Assim, se um crime de homicídio for praticado por um militar contra civil 

durante cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente 

da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa, ou em ação que envolva a 

segurança de missão militar, a competência para o julgamento será, por esta lei, da 

Justiça Militar da União, e não da Justiça Federal (júri). 

Em resumo, pode-se assim exemplificar a distribuição de competência, 

conforme a nova redação do referido diploma legal: 
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SITUAÇÃO JUÍZO COMPETENTE 

Militar, no exercício de sua função, 

pratica lesão corporal contra vítima civil. 
Justiça Militar 

Militar, no exercício de sua função, 

pratica tentativa de homicídio contra 

vítima civil. 

Justiça Militar 

Militar, no exercício de sua função, 

pratica tentativa de homicídio ou 

homicídio contra vítima civil ao abater 

aeronave hostil. 

Justiça Militar 

Quadro 2- Quadro de competência 
FONTE: COMPETÊNCIA PARA JULGAR CONDUTA DE MILITAR QUE DISPARA 
TIROS CONTRA CIVIL (2015) 
 

Como a exceção de competência é expressa no tocante à hipótese do artigo 

303, do Código Brasileiro de Aeronáutica, e considerando o emprego dos meios de 

Artilharia Antiaérea para o abate de aeronaves civis, uma nova interpretação legal se 

faz necessária diante da possibilidade de surgimento desse caso fático. 

Assim, a partir da publicação dessa lei, por força do §2º do art. 9º do CPM, os 

crimes dolosos, praticados por militares das Forças Armadas, contra a vida de civis 

serão julgados pela Justiça Militar da União, e não pelo tribunal do júri. Isto ocorrerá 

apenas nas hipóteses listadas no referido §2º. Se a situação fática não encontrar 

enquadramento ali, valerá a regra do §1º, que se aplica sempre aos militares 

estaduais e, eventualmente, aos militares federais. 

 

2.4.3 Justiça Militar da União 

 

Inicialmente, compete à Justiça Militar da União, processar e julgar os crimes 

militares praticados pelos militares pertencentes às Forças Armadas ou ainda, por 

civis quando atentarem contra tutelas cujo bem jurídico seja o castrense.  

Além disso, cabe destacar que para o crime ser considerado militar, é 

necessário que esteja tipificado na Parte Geral do CPM, e que se enquadre numa 

das hipóteses de incidência do art. 9º (tempo de paz) ou do art. 10 (tempo de guerra) 

do mesmo Código. 
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Segundo Pinheiro, via de regra, o artilheiro antiaéreo, se praticar crime nessa 

condição, incidirá na hipótese do art. 9º, II, alínea “c” do CPM: 

Art. 9º. Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 
[...] 
II – os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual 
definição na lei penal comum, quando praticados: 
[...] c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão 
de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito a 
administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; (2013, 
p.330) 

 

 Entretanto, no tocante ao homicídio doloso contra a vida de civil, quando 

cometido pelo emprego do tiro de destruição da Artilharia Antiaérea contra aeronave, 

pode-se ensejar a incidência dos incisos I, II e III do § 2º, Art 9 do CPM, conforme a 

redação: 

§ 2º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e 
cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da 
competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto:   
I – do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo 
Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa;   
II – de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão 
militar, mesmo que não beligerante; ou 
III – de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da 
lei e da ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com 
o disposto no art. 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes 
diplomas legais:   
a) Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de 
Aeronáutica; (1969, grifo do autor). 

 

 Destaca-se ainda que o referido diploma traz a exceção para a realização do 

tiro de destruição em seu inciso III, acima, ao mencionar a realização dessa 

atividade militar  segundo o art. 303 da Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - 

Código Brasileiro de Aeronáutica: 

Art. 303. A aeronave poderá ser detida por autoridades aeronáuticas, 
fazendárias ou da Polícia Federal, nos seguintes casos: 
I - se voar no espaço aéreo brasileiro com infração das convenções ou atos 
internacionais, ou das autorizações para tal fim; 
II - se, entrando no espaço aéreo brasileiro, desrespeitar a obrigatoriedade 
de pouso em aeroporto internacional; 
III - para exame dos certificados e outros documentos indispensáveis; 
 IV - para verificação de sua carga no caso de restrição legal (artigo 21) ou 
de porte proibido de equipamento (parágrafo único do artigo 21); 
 V - para averiguação de ilícito. 
 § 1° A autoridade aeronáutica poderá empregar os meios que julgar 
necessários para compelir a aeronave a efetuar o pouso no aeródromo 
que lhe for indicado.        
§ 2° Esgotados os meios coercitivos legalmente previstos, a aeronave 
será classificada como hostil, ficando sujeita à medida de destruição, 
nos casos dos incisos do caput deste artigo e após autorização do 
Presidente da República ou autoridade por ele delegada.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art9§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7565.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7565.htm#art303
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7565.htm#art303
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        § 3° A autoridade mencionada no § 1° responderá por seus atos 
quando agir com excesso de poder ou com espírito emulatório (grifo 
nooso) (BRASIL, 1986, grifo nosso). 

 

Dessa forma, pôde-se verificar que por ocasião da Copa do Mundo de 2014, e 

dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, conforme mencionado no item 

2..3.3, esteve delegada ao Comandante da Aeronáutica a autorização para a 

realização do tiro de destruição, de acordo com os Decretos nº 8.265, de 11 de junho 

de 2014, e nº 8.758, de 10 de Maio de 2016, respectivamente. 

Diante de todo o exposto acima, verifica-se o deslocamento para a Justiça 

Militar da União, da competência para processar e julgar o militar, que incorra em 

tentativa ou consumação de um crime doloso contra a vida, ao executar o tiro de 

destruição antiaéreo contra um determinado vetor aéreo hostil, em uma possível 

ação terrorista, durante a realização de um evento de grande vulto no Brasil. 

 

2.5 AS LIÇÕES APRENDIDAS DURANTE OS GRANDES EVENTOS QUE 

IMPACTARAM NO EMPREGO DA AAAe  

  

Como forma de se compreender as principais mudanças trazidas decorrente 

das lições aprendidas dos Grandes Eventos, e seus impactos para o emprego da 

AAAe, com foco nos ensinamentos mais atuais, resolveu-se agregar à esse trabalho 

o Relatório da Operação JOP Rio 2016 (APÊNDICE C), confeccionado pela 1ª 

Brigada de Artilharia Antiaérea. 

Assim, coube a este Grande Comando durante os JOP Rio 2016 a seguinte 

missão atribuída pelo COMDABRA: 

A fim de contribuir com o COMDABRA na defesa aeroespacial dos Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, realizar a Defesa Antiaérea dos 
"Clusters" DEODORO, MARACANÃ e COPACABANA (Rio de Janeiro – 
RJ), no período de 03 AGO 16 a 22 AGO 16 (Jogos Olímpicos) e 07 SET 16 
a 19 SET 16 (Jogos Paraolímpicos); e do Estádio Nacional (Brasília – DF), 
do Estádio Mineirão (Belo Horizonte – MG) e da Arena Fonte Nova 
(Salvador – BA), no período de 03 AGO 16 a 22 AGO 16 (durante os Jogos 
Olímpicos) (2016, p.11) 

 

Dessa forma a 1ª Bda AAAe empregou os seus meios orgânicos e não orgânicos 

para o cumprimento dessa missão, de acordo com a seguinte composição (BRASIL, 

2016, p.5): 
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a. Composição de meios JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016 

 

 

1º GAAAe  

- 1ª Bia Msl  

- 1ª/1ª Bia Msl (RBS-70)  

- 2ª/1ª Bia Msl (IGLA)  

- Elm 4º GAAAe (IGLA)  

- 21ª Bia AAAe Pqdt (IGLA)  

- 6ª Bia AAAe AP (GEPARD)  

 

2º GAAAe  

- 1ª Bia Msl  

- 1ª/1ª Bia Msl (RBS-70)  

- 2ª/1ª Bia Msl (IGLA)  

- 1ª/1ª Bia Msl/3º GAAAe 

(RBS-70)  

- 1ª/1ª Bia Msl/11º GAAAe 

(RBS-70)  

- 5ª Bia AAAe L  

- 9ª Bia AAAe Es  

 

 

4º GAAAe  

- 1ª Bia Msl (- 1ª Seç AAAe)  

- 2ª/1ª Bia Msl (IGLA)  

11º GAAAe  

- 1ª Bia Msl (- 1ª Seç AAAe)  

- 2ª/1ª Bia Msl (IGLA)  

- 14ª Bia AAAe  

- 11ª Bia AAAe AP 

(GEPARD)  

 

Nu Btl Mnt Sup AAAe  EsACosAAAe  

Tr 1ª Bda AAAe  

- Cmdo 1a Bda AAAe  

- Bia C 1ª Bda AAAe  

- Tu COAAe  

- Tu Com  

 

 Ainda, fruto dos últimos Grandes Eventos, resolveu-se compilar os principais 

ensinamentos colhidos afetos à Defesa Antiaérea, no novo manual EB20-MC-

10.302, Defesa Antiaérea nas Operações, que até o final deste trabalho se 

encontrava aguardando a aprovação do Comando de Operações Terrestres. 

 Por último, visando uma melhor análise e compilação das diversas lições 

aprendidas durante os Grandes Eventos, em especial nos JOP Rio 2016, resolveu-

se abordá-las junto ao Cap. 4 deste trabalho, comparando-as com os demais 

instrumentos de pesquisa levantados, para que se chegasse a diversas conclusões. 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta seção tem por finalidade apresentar, detalhadamente, o caminho que se 

pretende percorrer para solucionar o problema de pesquisa, através da divisão nos 

seguintes tópicos: Objeto Formal de Estudo, Amostra e Delineamento da Pesquisa. 

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

O presente trabalho pretende verificar se as Medidas de Coordenação e 

Controle do Espaço Aéreo, previstas através do manual C44-1, permitem amparar 

legalmente a conduta do militar que desencadear o tiro de destruição antiaéreo 

durante os Grandes Eventos. 

Nesse sentido, pode-se identificar as “Medidas de Coordenação e Controle 

do Espaço Aéreo” como Variável Independente, tendo em vista que se espera que 

a sua manipulação exerça efeito significativo sobre a Variável Dependente “conduta 

do militar que desencadear o tiro de destruição”. 

O estudo se encontra ambientado no contexto de Operações de Não Guerra, 

no tocante ao emprego da AAAe em Grandes Eventos, que se caracteriza por um 

ambiente de normalidade institucional, no qual as hipóteses que ensejam o tiro 

antiaéreo são bastante restritas. 

As MCCEA se constituem, portanto, de uma variável independente, a qual 

deverá legalmente amparar a conduta do militar que desencadear o tiro de 

destruição. 
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Variável Independente Dimensão Indicadores 
Forma de 

medição 

 

Medidas de Coordenação e 
Controle do Espaço Aéreo 

 

 

 

 

 

Cognitiva 

 

 

 

 

Doutrina 

Manuais 
doutrinários 
 
Revisão de 
Literatura 
 
Legislação de 
Instrução 
Militar 

Experiência 
do Combate 

Moderno 

Manuais 
doutrinários 
 
Revisão de 
Literatura 

Adequabilidade 

Capacitação 

Entrevista 
 
Revisão de 
Literatura 

Desempenho 

Relatório de 
Operação  
JOP 2016  
 
Entrevista 
 
Revisão de 
Literatura 

Quadro 3 – Definição operacional da VI “Medidas de Coordenação e Controle do Espaço Aéreo”. 

Fonte: o autor 

 

Porém, não se constituem em foco da pesquisa todas as Medidas de 

Coordenação e Controle do Espaço Aéreo, mas tão somente aquelas que estão 

relacionadas à abertura do fogo antiaéreo, em especial à hipótese trazida pelo 

manual C44-1, de realização do tiro de destruição amparado pela excludente de 

ilicitude da legítima defesa.  

Além disso, pretende-se verificar se a conduta do militar que desencadear o 

tiro de destruição está legalmente amparada pela doutrina atual constante dos 

manuais de AAAe em vigor, cuja aplicabilidade abranja o emprego da AAAe em 

atividades de Grandes Eventos, tornando-se dessa forma uma variável dependente. 
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Variável Dependente Dimensão Indicadores 
Forma de 

medição 

Conduta do militar que 
desencadear o tiro de destruição 

Cognitiva 

Doutrina 

Manuais 
doutrinários 
 
Revisão de 
Literatura 
 
Legislação de 
Instrução 
Militar 

Capacidades 

Manuais 
doutrinários 
 
Revisão de 
Literatura 
 
Entrevista 

Adequabilidade 

Doutrina 

Manuais 
doutrinários 
 
Revisão de 
Literatura 
 
Ordenamento 
Jurídico pátrio 
 
Relatório de 
Operação 
JOP 2016  

Desempenho 

Entrevista 
 
Revisão de 
Literatura 

Quadro 4 – Definição operacional da VD “Conduta do militar que desencadear o tiro de destruição”. 

Fonte: o autor 

 

O trabalho em questão se limita ao processo previsto na doutrina da Artilharia 

Antiaérea, que enseja os procedimentos para se desencadear o tiro de destruição, 

realizados por militares pertencentes aos Sistemas de Controle e Alerta e de Armas. 

Exclui-se da análise a possibilidade de realização do tiro de destruição realizado por 

uma aeronave de interceptação da Força Aérea Brasileira. 
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3.2 AMOSTRA 

 

Em virtude da presente pesquisa fazer alusão ao emprego da AAAe durante 

os Grandes Eventos, o qual necessita de um amparo legal para a conduta a ser 

adotada pelos seus militares, julgou-se adequado trabalhar com um grupo de 

amostragem, composto por especialistas que possuem significativa vinculação com 

o tema, considerando a sua complexidade. 

Utilizando-se da realização da entrevista, pretende-se obter informações dos 

entrevistados, ínclitos conhecedores no tocante ao emprego legal da AAAe em 

Grandes Eventos, para que, ao final, se consiga solucionar as principais indagações 

acerca da possibilidade de realização do tiro de destruição antiaéreo, bem como 

propor a elaboração de uma Regra de Engajamento. 

Aproveitando-se das mais recentes atividades de vulto realizadas no país, 

verifica-se a necessidade de conciliar as definições presentes nos manuais de 

emprego da AAAe, com os ensinamentos colhidos ao final das atividades de grande 

vulto. 

Dessa forma, por se tratar da possibilidade de revisão de manual, requer que 

seja entrevistado o Ten Cel Rafael Dellane de Amorim Pires (APÊNDICE A), atual 

comandante da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, e último chefe da Seção 

de Doutrina dessa Escola.  

Destaca-se ainda que o referido militar participa ativamente desde 2016, seja 

como Chefe da Seção de Doutrina ou como atual comandante, no processo de 

atualização dos manuais de AAAe, muito desses fruto dos ensinamentos colhidos 

após os Grandes Eventos realizados.  

As funções então desempenhadas por esse expert, o faz conhecedor do que 

o principal estabelecimento de ensino militar de AAAe do Exército Brasileiro, no caso 

a EsACosAAe, propôs de atualização dos manuais. 

Também, devido a importância de aferir se as MCCEA estabelecidas por 

ocasião dos Grandes Eventos se encontram legalmente amparadas pelo 

ordenamento jurídico pátrio, requer que seja entrevistado o Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito Substituto Marcos Fernando Theodoro Pinheiro (APÊNDICE 

B), jurista este que é ex-militar especializado na Escola de Artilharia de Costa e 

Antiaérea. 
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Dessa forma, esse entrevistado se caracteriza por ser o único jurista do ramo 

do Direito Militar, que possui também um profundo conhecimento acerca do emprego 

da AAAe em Grandes Eventos. 

Tais caracterísitcas o possibilitam discorrer sobre quais as conseqüências 

jurídicas do tiro de destruição antiaéreo, pois o mesmo é conhecedor no tocante à 

Defesa Antiaérea e ao Direito Militar. 

 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa aplicada, tendo como 

objetivo a solução de problemas decorrentes das MCCEA afetas ao emprego da 

Artilharia Antiaérea, durante os Grandes Eventos, as quais, diante da falta de 

regulamentação da matéria, parecem necessitar de adequações, a ponto de se 

propor a elaboração de um modelo de Regra de Engajamento.  

Como principal recurso para alcançar o objetivo do estudo em questão, serão 

realizadas pesquisas do tipo bibliográfica e documental, ambas de cunho 

exploratório. 

Além disso, será realizada também uma pesquisa qualitativa descritiva por 

meio de um levantamento de informações através de entrevista e pesquisa ex-post-

facto. No que tange ao aspecto explicativo, o delineamento da pesquisa compreende 

um estudo de caso, valendo-se do método indutivo, a fim de generalizar os 

resultados obtidos para os integrantes da população objeto. 

 

3.3.1 Procedimentos para a revisão de literatura 

 

Para a definição de termos, redação do Referencial Teórico e estruturação de 

um modelo teórico de análise que viabilizasse a solução do problema de pesquisa, 

será realizada uma revisão de literatura nos seguintes moldes:  

 

a. Fontes de busca  

    - manuais de Campanha e Doutrinários voltados para a AAAe; 

    - revistas, informativos e periódicos de assuntos militares ligados ao 

emprego da AAAe em Operações de Não Guerra; 
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    - livros e monografias da Biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais, da Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, e da Biblioteca da Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército;  

   - monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército Brasileiro; e 

   - livros e trabalhos acadêmicos dos principais doutrinadores relacionados ao 

Direito Penal, além de jurisprudências. 

 

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

    Serão utilizados os seguintes termos descritores: "Artilharia Antiaérea; 

Defesa Antiaérea; tiro de destruição; Grandes Eventos; legítima defesa; Medidas de 

Coordenação e Controle do Espaço Aéreo", respeitando as peculiaridades de cada 

base de dado. 

   Após a pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

considerados relevantes serão revisadas, no sentido de encontrar artigos não 

localizados na referida pesquisa. 

 

3.3.2 Procedimentos metodológicos 

 

Os procedimentos a serem adotados até a coleta de dados consistem 

basicamente da revisão de literatura, já mencionada no item 3.3.1 e materializada no 

item 2 deste trabalho, juntamente com a organização e seleção de todo o material 

para consulta. Já as fontes de dados utilizadas podem ser observadas no final deste 

trabalho, por meio das referências. 

A estratégia para a coleta de dados foi traçada por meio dos critérios de 

inclusão e exclusão abaixo relacionados: 

a. Critérios de inclusão: 

     - estudos publicados em português (Brasil e Portugal), inglês ou espanhol;  

     - estudos publicados de 1992 a 2016; 

     - estudos quantitativos e qualitativos acerca das Medidas de Coordenação 

e Controle do Espaço Aéreo em Grandes Eventos; e 

     - estudos quantitativos e qualitativos acerca da possibilidade do agente 

público agir em legítima defesa por meio do emprego de arma de fogo; 

 



57 

 

b. Critérios de exclusão:  

    - estudos cujo foco central seja relacionado às MCCEA em TO;  

    - fontes da internet não oriundas de sítios oficiais de organizações de 

credibilidade (universidades, de governo ou instituições de renome); e.  

    - manuais, documentos e legislações que não estão mais em vigor. 

    Além disso, como estratégia para a coleta de dados, será desencadeada a 

seguinte sequência de ações: 

    - para a aplicação das entrevistas, inicialmente será proposto um roteiro 

semi-estruturado (Apêndices ´´A e B``), com o objetivo de orientar o desenvolvimento 

da atividade.  

    A partir das entrevistas seguintes, serão implementadas algumas 

modificações, com vistas a aprimorar o processo de coleta dos dados necessários à 

pesquisa. 

    Dessa forma, será possível comparar as informações e idéias levantadas 

através das entrevistas elaboradas, com as fontes de referência pertinentes, antes 

de sua utilização na pesquisa, com o intuito de coletar as principais informações. 

Os dados coletados através desse instrumento deverão ser organizados de 

forma lógica e categorizados, com vistas a identificar seus pontos centrais. Em 

seguida, as principais percepções serão tabuladas, de modo que seja possível sua 

análise, comparação e aproveitamento para as conclusões do trabalho. 

  

3.3.3 Instrumentos  

 

A fim de levantar os dados necessários para a mensuração da variável 

dependente, ´´conduta do militar que desencadear o tiro de destruição``  serão 

utilizadas as entrevistas (APÊNDICES A e B), como instrumento de coleta de dados. 

As perguntas previamente elencadas englobam as duas grandes áreas de 

abrangência da pesquisa, Artilharia Antiaérea e a legalidade de suas ações, o que 

permitirá obter desses profissionais de notório saber a exata inter-relação entre 

essas áreas, e a possível conduta a ser tomada pelo militar antiaéreo diante da 

necessidade de desencadear o tiro de destruição. 

Ainda com relação à formulação das entrevistas, foram escolhidas questões 

objetivas que abordaram os assuntos pertinentes a cada área de abrangência, 
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oferecendo a oportunidade de inclusão da opinião do militar questionado.  

 

3.3.4 Análise dos dados 

 

Através da pesquisa bibliográfica e documental, as principais informações 

acerca do tema devem ser levantadas e criticadas, para que, em seguida, sejam 

confrontadas e analisadas com a coleta de dados das entrevistas, adaptando-se as 

idéias gerais às especificidades da Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro e ao 

regramento jurídico pátrio.  

Dessa forma, as respostas obtidas através das entrevistas necessitarão 

serem analisadas, a fim de se extrair um significado mais amplo das respostas, 

vinculando-as a outros conhecimentos presentes do Referencial Teórico desta 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A presente seção tem por finalidade apresentar os resultados esperados da 

pesquisa bibliográfica e documental realizada, através da análise e confrontação das 

respostas das entrevistas aplicadas aos experts no assunto. 

Diante do objetivo de analisar se as MCCEA afetas ao emprego da AAAe, 

durante os Grandes Eventos, permitem amparar legalmente a conduta do militar que 

desencadear o tiro de destruição antiaéreo, os dados obtidos deverão ser analisados 

e criticados segundo o Referencial Teórico apresentado, de forma a se extrair um 

significado mais amplo das respostas da pesquisa de campo. 

Dessa forma, partiu-se do pressuposto de que a conduta do militar que 

desencadear o tiro de destruição antiaéreo, durante os Grandes Eventos, deve estar 

em consonância com o que prescrevem as MCCEA, previstas através do manual 

C44-1. 

Através dos “pontos de convergência” de ideias, fruto das opiniões dos 

experts questionados, somados à experiência colhida por todas as Organizações 

Militares de Artilharia Antiaérea empregadas nos JOP, e consolidada através do 

Relatório da Operação JOP Rio 2016, pretende-se analisar os dados levantados e 

elaborar conclusões sobre a necessidade de revisão do manual C 44-1, através da 

possível inserção de um modelo de regra de engajamento. 

Tal possibilidade objetiva impedir ou dificultar a utilização de vetores 

aeroespaciais hostis, e trazer uma maior segurança na tomada de decisão do militar, 

caso este se veja diante de uma situação complexa que necessite empreender o tiro 

de destruição. 

 

4.1 AS MCCEA ESTABELECIDAS DURANTE OS JOGOS OLÍMPICOS RIO-2016 

 

No tocante ao emprego de MCCEA durante os Grandes Eventos, em especial 

nos Jogos Olímpicos, pôde-se constatar uma grande necessidade de flexibilização 

dessas medidas, devido à enorme complexidade que envolve a segurança dessas 

atividades, segundo os fatores já elencados através do item 2.1.2 desse trabalho.  
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 Assim, decorrente desses fatores apresentados, o Estado Final Desejado pelo 

COMDABRA, por ocasião dos JOP, segundo o Relatório da Operação JOP Rio 2016 

- 1ª Bda AAAe/Op (2016, p.7), APÊNDICE C,  foi o de ´´promover um ambiente 

pacífico e seguro para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.`` 

Para que esse objetivo fosse atingido, no que concerne à coordenação do 

espaço aéreo, foram estabelecidos espaços aéreos condicionados que se 

caracterizavam por serem áreas com dimensões definidas, datas e horários de 

ativação estabelecidos para cada cidade-sede das competições, com regras 

específicas quanto à utilização e restrições ao tráfego aéreo, cuja finalidade foi 

proporcionar uma graduação na segurança do espaço aéreo em relação aos locais 

dos eventos.  

Essas áreas também contribuíram para a efetiva pronta-resposta da Defesa 

Aeroespacial diante de uma ameaça, e foram classificadas da seguinte forma:  

a) ÁREA RESERVADA  
Área denominada BRANCA, existente em todas as cidades-sede, onde 
foram aplicadas regras específicas para a utilização do espaço aéreo, com a 
finalidade de possibilitar aos Órgãos de Controle de Tráfego Aéreo 
identificar todos os movimentos aéreos que evoluíssem em seu interior e, 
dessa forma, elevar o nível de segurança.  
b) ÁREA RESTRITA  
Área denominada AMARELA, localizada dentro da área BRANCA, existente 
em todas as cidades-sede, com a finalidade de limitar o acesso a 
movimentos aéreos específicos que se enquadrassem nos critérios 
estabelecidos pela Autoridade de Defesa Aeroespacial.  
c) ÁREA PROIBIDA  
Área denominada VERMELHA, localizada dentro da área AMARELA, 
existente em todas as cidades-sede, com a finalidade de limitar o acesso 
somente a aeronaves envolvidas no evento, mediante estrita autorização 
pela Autoridade de Defesa Aeroespacial (2016, p. 7). 

 

Dessa forma, visando delimitar uma área de atuação da AAAe, foi elaborado, 

para cada PSen, um VRDAAe, sendo que o COMDABRA estabeleceu a data/hora 

de acionamento das respectivas defesas. Como exemplo, pode-se verificar a seguir 

o volume de responsabilidade de Defesa Antiaérea do cluster Deodoro: 
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Figura 8 - Vermelha 1 (Deodoro) 
Fonte: Relatório da Operação JOP Rio 2016 - 1ª Bda AAAe/Op. 

 

 Ainda, no interior dos VRDAAe, foram traçados corredores de segurança, com 

o intuito de se estabelecer um volume do espaço aéreo destinado às chegadas e 

saídas de aeronaves em aeródromos localizados no interior de uma Área 

VERMELHA. Essa medida visa, segundo o Relatório da Operação JOP Rio 2016: 

 As regras para utilização do espaço aéreo no Corredor de Segurança foram 
as mesmas aplicadas para a Área AMARELA, exceto pela autorização 
prévia, ficando todas as aeronaves sujeitas ao processo de autorização pelo 
Comandante do COMDABRA (2016, p.11). 

 

No tocante ao Estado de Ação, medida que restringe a liberdade de se abrir o 

fogo, ressalta-se mais uma vez, como mencionado no item 2.2, que o manual C44-1 

autoriza a realização do tiro de destruição perante todo e qualquer ataque realizado 

por um vetor hostil contra o Sistema de Artilharia Antiaérea, independente de ordem 

para tal, em virtude da excludente de ilicitude da legítima defesa: ”Quando em A 

Def, a AAAe abre fogo qualquer que seja seu Est Aç” (2001, p.3-30, grifo nosso). 

 Outra observação relevante do mesmo manual: 

O fogo só é liberado quando a força é atacada pelo Ini Ae, isto é, essas 
armas só estão autorizadas a abrir fogo, contra Anv, quando em legítima 
defesa (2001, p. 3) 

 Diante dessa situação conflitante entre a grande necessidade de flexibilização 

das MCCEA, devido à enorme complexidade que envolve a segurança dos Grandes 
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Eventos, e o que prevê o manual C44-1, no tocante ao estado de ação Fogo 

Designado, observa-se abaixo uma modificação dessa medida, através da missão 

que foi atribuída à 1ª Bda AAAe por ocasião dos JOP (APÊNDICE C):  

[...] garantir a DAAe das A Sens e P Sen, com os meios disponíveis de 
Artilharia Antiaérea, com o máximo de segurança e atenção às regras de 
engajamento (Estado de Ação FOGO DESIGNADO, EXCLUÍDA A 
POSSIBILIDADE DE AUTO-DEFESA). Para tal, todos os militares 
envolvidos deveriam atuar com presteza, precisão e postura enérgica. 
Esforços deveriam ser envidados no intuito de danos colaterais à população 
civil fossem evitados, principalmente quando empregados em área urbana 
(BRASIL, 2016, p.11, grifo do autor). 

 
 

 Entretanto, em uma segunda análise, como já mencionado através do item 

2.2, assim como ocorreu na Copa do Mundo 2014, trata-se, mais uma vez, de uma 

modificação do Estado de Ação que o próprio manual C 44-1 autoriza com o objetivo 

de aumentar ou restringir a liberdade para se abrir fogo (2001, p. 3). 

 

4.1.1 As vantagens das MCCEA estabelecidas durante os Jogos Olímpicos 

Rio-2016 

  

Ainda, mediante um estudo de situação detalhado pelo COMDABRA 

(APÊNDICE C), observou-se que: 

 No âmbito da Defesa Aeroespacial, foi considerado como riscos as 
aeronaves que utilizem o espaço aéreo para a tentativa de atos hostis 
contra os locais de competições e de eventos dos JOP Rio 2016 (BRASIL, 
2016, p 6). 

  
Logo, considerando que o Estado Final Desejado determinado pelo 

COMDABRA foi o de ´´promover um ambiente pacífico e seguro para a realização 

dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016``, tal resultado só seria possível 

mediante o estabelecimento das MCCEA, como se observa através da missão 

atribuída aos militares antiaéreos: 

A intenção do Cmt para a missão foi “garantir a DA Ae das A Sen e dos P 
Sen, com os meios disponíveis de Artilharia Antiaérea, com o máximo de 
segurança e atenção às regras de engajamento (Estado de Ação FOGO 
DESIGNADO, EXCLUÍDA A POSSIBILIDADE DE AUTO-DEFESA). Para tal, 
todos os militares envolvidos deveriam atuar com presteza, precisão e 
postura enérgica. Esforços deveriam ser envidados no intuito de danos 
colaterais à população civil fossem evitados, principalmente quando 
empregados em áreas urbanas (BRASIL, 2016, p 6). 
 

 Entretanto, observa-se ainda, que para se atingir o Estado Final desejado 

proposto pelo COMDABRA, tais MCCEA deveriam ser flexibilizadas através da 
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criação de regras de engajamento, de tal forma que o estabelecimento destas se 

tornou um fator extremamente positivo e ressaltado no corpo do relatório 

(APÊNDICE C):  

As Regras de Engajamento antiaéreas foram essenciais para as condições 
de segurança e para as condições de aprestamento das Unidades de Tiro 
(2016, p. 11). 
 

Dessa forma, de acordo com a restrição à liberdade de abrir fogo durante um 

Grande Evento, a solução adotada foi a elaboração de uma Regra de Engajamento 

que, segundo o Relatório da Operação JOP Rio 2016 - 1ª Bda AAAe/Op, permitiu 

impedir ou dificultar a utilização de vetores aeroespaciais hostis, e trazer uma maior 

segurança na tomada da decisão militar. 

 

4.1.1.1 A transmissão de mensagens pré-estabelecidas 

 

Assim, decorrente da elaboração das regras de engajamento, conforme o 

Relatório da Operação JOP Rio 2016 (APÊNDICE C), as mensagens pré-

estebelecidas surgiram como forma de se padronizar condutas e procedimentos, a 

fim de envidar esforços para se evitar danos colaterais à população civil. 

De acordo com as regras de engajamento, todo e qualquer procedimento a 

ser desencadeado pelo COAAe S, somente deveria ocorrer mediante a troca de 

palavras códigos diretamente com a ELAAe (Equipe de Ligação Antiaérea), 

diminuindo dessa forma a possibilidade de erro, com a redução do número de 

interlocutores envolvidos. 

Partindo desse pressuposto e, caso ocorresse uma evolução da  classificação 

do grau de ameaça da aeronave por parte do COMDABRA, através de mensagens 

pré-estabelecidas, uma série de procedimentos deveriam ser desencadeados pelos 

militares que guarneciam o sistema de controle e alerta e o sistema de armas. Além 

disso: 

Como diretriz, o COMDABRA estabeleceu que as ordens deveriam fluir o 
mais rápido possível entre a AADA e os artilheiros. Para tanto, não deveriam 
ser adotado nos JOP o COAAe P, permitindo a ligação direta entre a ELAAe 
e os COAAe S (BRASIL, 2016, p 7-22). 

 

Essa nova concepção de emprego, suprimindo a instalação do COOAeP, 

tornou-se mais um aprendizado dos JOP Rio-2016, como forma de se conseguir  um 

maior grau de rapidez no trâmite de informações, sendo que essa nova 
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padronização se encontra na minuta do novo manual EB20-MC-10.302, Defesa 

Antiaérea nas Operações, como se observa: 

Normalmente a AAAe em Op Ng atua sob Ct Op do COMDABRA, com o 
COpM (OCOAM) exercendo o Ct sobre o COAAe P. Em alguns casos 
excepcionais, o COpM exerce o Ct diretamente sobre os COAAe S, com o 
COAAe P permanecendo na escuta e intervindo se necessário (2017, p. 2-
31). 

 

Partindo do pressuposto de que a regra de engajamento adotada para o 

cluster Deodoro (Figura 8), durante o acionamento da Área Vermelha, foi o Estado 

de Alerta VERMELHO, e Estado de Ação foi o de FOGO DESIGNADO, PROIBIDA A 

AUTODEFESA ANTIAÉREA.  

Na abertura do horário de acionamento da DAAe, a Condição de 

Aprestamento era´´APRESTAMENTO 1, devendo evoluir conforme a evolução da 

ameaça`` (BRASIL, 2016, p 9-22, grifo nosso). 

Dessa forma, de acordo com a classificação do grau da ameaça, e, por meio 

do Sistema Rádio Digital Troncalizado (SRDT), o COAAe S deveria alterar o grau da 

condição de aprestamento das Unidades de Tiro, para que as mesmas pudessem se 

contrapor, a tempo, a qualquer tipo de vetor aéreo hostil. 

Ainda, caso esgotadas as medidas de policiamento do espaço aéreo, 

conforme a figura 9, caberia ao COMDABRA estabelecer uma ou mais palavras-

código para a ordem de abertura de fogo, quando da execução do Tiro de 

Destruição (TDE), divulgando-as aos Cmt AAAe interessados, por meio apropriado 

ao grau de sigilo (BRASIL, 2016, p 11-22). 
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MEDIDAS DE POLICIAMENTO DO ESPAÇO AÉREO

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

COMANDANTE DA AERONÁUTICA

ALTA AUTORIDADE DE DEFESA  
AEROESPACIAL

COMANDANTE DO COMDABRA  
CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO COMDABRA

AVERIGUAÇÃO

INTERVENÇÃO

PERSUASÃO

DETENÇÃO

AUTORIDADES OPERACIONAIS DE  
DEFESAAEROESPACIAL

SUPERVISOR DE DEFESA AEROESPACIAL  
CHEFE CONTROLADOR OPERAÇÕES AÉREAS  

MILITARES

Delegação atribuída por meio do Art.10, do  
Decreto Nº 5.144, de 16 JUL2004

▪Somente poderá ser utilizada como último recurso,  
consiste no emprego de armamento com afinalidade  
de impedir o prosseguimento do voo da aeronave  
hostil.

▪Disparo de tiros de aviso, com munição traçante,  
pela aeronave interceptadora, de maneira que  
possam ser observados pela tripulação da aeronave  
suspeita, com o objetivo de persuadi-la a obedecer às  
ordens transmitidas.

▪Determinação à aeronave suspeita para que  
modifique sua rota com o objetivo de forçar o seu  
pouso em aeródromo que lhe for determinado,para  
ser submetida a medidas de controle nosolo.

▪Determinar ou a confirmar a identidade da  
aeronave, ou, ainda, a vigiar o seu comportamento
▪Aproximação ostensiva da aeronave de  
interceptação à aeronave suspeita, com a finalidade  
de interrogá-la, por intermédio de comunicação via  
rádio ou sinais visuais convencionados em legislação  
internacional e de conhecimento obrigatório de  
todos os aeronavegantes.
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Figura 9- Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo 
Fonte:http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/cspcco/conheca-a-comissao/subcomissoes/copy_of_APRESENTAOcomdabraV2.pdf 

 

Um dos aspectos mais importantes, por ocasião da transmissão de 

mensagens, em especial por se tratar de meios de comunicações do SRDT, segundo 

o Relatório da Operação JOP Rio 2016- 1ª Bda AAAe/Op (APÊNDICE C), era de 

cumprir rigorosamente os procedimentos de autenticação do interlocutor.  

Além disso, o procedimento de autenticação deveria ser usado quando de 

interesse da segurança das Comunicações ou quando existisse alguma dúvida 

sobre a identidade do interlocutor com quem se estabeleceu o contato.  

Todavia, deveria se evitar os procedimentos de autenticação a todo o 

momento, sob pena de comprometer o tempo de reação da DAAe. 
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4.1.2 As desvantagens das MCCEA estabelecidas durante os Jogos Olímpicos 

Rio-2016 

  

 Inicialmente, cabe destacar que, por se tratar de equipamentos rádios que 

foram empregados para a troca das palavras códigos, estes estavam suscetíveis a 

intermitências que poderiam prejudicar a Defesa Antiaérea e, por conseguinte, o 

êxito da operação. 

 Dessa forma, ainda que não viessem a comprometer a segurança do cluster 

Maracanã, que estava sendo defendido, tais situações de contingência ocorreram 

como se observa: 

d. Oportunidades de melhoria  
1) Intermitência durante 4h no SRDT do cluster Maracanã. Necessidade de 
se pensar numa contingência no caso desse tipo de pane.  
2) Dificuldades e intermitência do Sistema Pacificador (BRASIL, 2016, p 20-
22). 

 

Logo, como se verifica, as ações decorrentes de uma DAAe em um grande 

evento se tornam extremamente vinculadas e dependentes ao sistema de C2 

(Comando e Controle) empregado e, como solução observada pelos próprios 

militares antiaéreos empregados nos JOP Rio-2016: 

g. Lições aprendidas  
1) Buscar, para cada sistema de C2 distribuído, pelo menos duas outras 
alternativas (BRASIL, 2016, p 21-22). 
 

 

Diante do exposto, torna-se evidente a necessidade de um sistema de C2 

extremamente eficiente para o desenrolar das operações de DAAe durante os 

Grandes Eventos, prevendo, inclusive, o recobrimento através de outro meio do 

SRDT.  

A importância do sistema de comunicações para uma determinada D AAe 

pode ser evidenciado também através do novo manual EB20-MC-10.302, uma vez 

que permite atingir os seguintes objetivos: 

 
A otimização do uso do tempo de reação pode ser alcançada pelo uso de 
um Sist Com de voz e dados seguro e eficiente, que integre os atores 
envolvidos, atingindo assim alguns objetivos:  
a) maior tempo para decisão (nos diferentes níveis);  
b) maior eficiência na transmissão (voz / dados);  
c) efeito dissuasor; e  
d) diminuição de fratricídio, evitando disparos indevidos (dados precisos) 
(2017, p. 2-32). 
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Além disso, um aspecto a ser observado, consoante o que previa o decreto 

8.758/16, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, para estabelecer 

procedimentos a serem observados com relação a aeronaves suspeitas ou hostis 

durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, nos arts. 6° e 7°, que 

descrevem às medidas para a realização do abate da aeronave hostil, nos seguintes 

termos: 

Art. 6º  A medida de destruição consistirá no emprego de armamento com a 
finalidade de impedir o prosseguimento do voo da aeronave hostil e 
somente poderá ser utilizada como último recurso.  
Art. 7º  A medida de destruição terá que obedecer às seguintes condições: 
I - emprego dos meios aéreos e antiaéreos sob controle operacional do 
Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro - Comdabra; 
II - registro em gravação das comunicações ou imagens da aplicação 
dos procedimentos, sempre que possível; e 
III - autorização de aplicação da medida de destruição, cuja competência 

fica delegada ao Comandante da Aeronáutica (2016, grifo do autor). 
 

Diante do exposto, como forma de se respaldar toda e qualquer conduta 

desencadeada pelos integrantes da unidade de tiro, e para elucidar questionamentos 

num futuro Inquérito Policial Militar, seria de fundamental importância que todas as 

mensagens de voz trocadas fossem gravadas, em especial aquelas que 

antecedessem o envio da palavra-código e o desencadeamento do tiro de 

destruição, medida esta que não prejudicaria ou interferiria na transmissão das 

mensagens, como descreve, na entrevista, o TC Dellane (APÊNDICE A): 

A observância da legalidade na conduta da tropa torna importante a busca 
pelo respaldo das ações, seja ela na forma de provas físicas (gravações das 
comunicações ou imagens), ou na prevenção com o adestramento e 
conscientização dos militares empregados numa determinada operação. 
No caso da DAAe, existe a preocupação constante, inclusive dos órgãos 
responsáveis pela aquisição de PRODE, para que os materiais que venham 
a ser adquiridos estejam alinhados com os procedimentos de segurança a 
serem adotados pela tropa em Grandes Eventos para minimizar os danos 
colaterais e respaldar o emprego do material. 

 
Assim, trata-se de mais uma ferramenta para garantir a legalidade das ações, 

ao alinhar a conduta do militar responsável em desencadear o tiro de destruição com 

a respectiva regra de engajamento, registrado por meio de provas físicas a partir da 

gravação das mensagens de voz. 
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4.1.3 As regras de engajamento como uma nova MCCEA 

 

Assim, partindo do pressuposto que o estado de ação estabelecido durante os 

JOP Rio 2016 (APÊNDICE C) foi o de FOGO DESIGNADO, EXCLUÍDA A 

POSSIBILIDADE DE AUTO-DEFESA e, de acordo com a entrevista realizada com o 

TC Dellane (APÊNDICE A), observa-se que não se trata somente de uma exclusão 

da possibilidade de auto-defesa, mas: 

O ocorrido nos últimos Grandes Eventos na verdade não foi uma exclusão 
da possibilidade de autodefesa e sim a inclusão de uma regra de 
engajamento. As regras de engajamento servem como forma de se envidar 
esforços para se evitar danos colaterais à população civil. 

 

Diante do exposto, e como se observa através das MCCEA previstas no 

manual C44-1 e descritas no item 2.2, ficou evidente a necessidade de se modificar 

o Estado de Ação, a fim de restringir a liberdade de abertura do fogo durante os 

Grandes Eventos, como forma de garantir a D AAe das ASens e PSen, com o 

máximo de segurança, a partir da elaboração de regras de engajamento. 

Dessa forma, restou a dúvida se essa modificação caracterizaria um novo 

Estado de Ação específico para o emprego da AAAe nos Grandes Eventos e, por 

conseguinte, deveria vir a constar nos manuais do Exército Brasileiro que tratam 

sobre o tema. 

Como forma de elucidar esse questionamento, o TC Dellane (APÊNDICE A) 

assegurou que não se trata de um novo Estado de Ação, mas tão somente da 

elaboração de uma regra de engajamento, a fim de envidar esforços para se evitar 

danos colaterais à população civil. 

Além disso, caso se considere a possibilidade de inserção dessa regra de 

engajamento em um manual ostensivo, segundo o próprio TC Dellane, estaria ao 

mesmo tempo: 

causando uma considerável perda de flexibilidade na elaboração e no 
entendimento de outras regras, que eventualmente poderiam ser criadas 
para  uma determinada missão, além do comprometimento do grau de sigilo 
da operação, tendo em vista que a regra estaria presente em um manual 
ostensivo. 

 

Ainda, complementa o Cmt da EsACosAAAe: 

Já existe um documento denominado Normas Operacionais do Sistema de 
Defesa Aeroespaciais (NOSDA), que regula as ações a serem realizadas 
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pela defesa aérea e antiaérea, não sendo desejável a inclusão dessas 

regras de engajamento em um possível manual de 4º nível. 
 

 Dessa forma, para o TC Dellane, as regras de engajamento nada mais são 

do que situações de conduta a serem adotadas para cada Grande Evento, devendo 

atentar para as peculiaridades da respectiva ASen ou PSen,  não cabendo assim 

serem registradas em um manual, sob pena de  diminuição da flexibilidade exigida 

em operações de Amplo Espectro e uma previsibilidade, por parte da ameaça hostil, 

das ações a serem executadas pela Defesa Antiaérea. 

Além disso, pode-se observar, segundo o próprio TC Dellane, que o grande 

legado dos últimos Grandes Eventos não se trata de se estabelecer regras de 

engajamento estanques para serem utilizadas nas próximas atividades dessa 

envergadura, pelos motivos já acima mencionados. 

 O entendimento que restou configurado, da necessidade de se flexibilizar as 

MCCEA, em uma operação de Não-Guerra, se faz constar através do manual EB20-

MC-10.302, Defesa Antiaérea nas Operações, de acordo com os aspectos abaixo 

relacionados, a serem avaliados pela autoridade decisória: 

Para o emprego dos meios Aepc em Op Ng deve-se considerar:  
e) Grau de liberdade para atirar determinado por medida de coordenação 
preestabelecida e centralizada em alto nível decisório.  
h) Necessidade de acurado emprego de medidas de coordenação;  
i) A necessidade de amparo legal para a AAAe realizar fogos em Op Ng  
l) Necessidade de análise dos efeitos colaterais possíveis e admissíveis; (p. 
2-32) 

 
Diante do exposto, através desse novo manual, a autoridade decisória terá 

condições de definir, após um detalhado estudo de situação, quais serão as regras 

de engajamento á serem adotadas para a Defesa Antiaérea de um determinado 

Grande Evento. 

 
4.2 A POSSIBILIDADE DAS MCCEA AMPARAREM A CONDUTA DO MILITAR 
QUE DESENCADEAR O TIRO DE DESTRUIÇÃO 

 

De acordo com o Relatório da Operação JOP Rio 2016 (APÊNDICE C), um 

aspecto extremamente importante verificado foi a busca pela legalidade de todas as 

ações, por ocasião do emprego das Forças Armadas na Op JOP 2016: 

O emprego das Forças Armadas na Op JOP 2016 foi realizado com base 
nos instrumentos legais vigentes, na diretriz emitida pelo Ministro de Estado 
de Defesa e nas instruções do PEECFA JO2016, sendo estes observados 
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cuidadosamente quando do planejamento e execução das ações de defesa 
e segurança (2016, p 6-22). 
 

Tal concepção encontra-se presente também através do manual EB20-MC-

10.302, que assegura que ´´O emprego dos meios Aepc em Op Ng deve possuir 

amparo legal´´ (2017, p. 2-31). 

De acordo com o que foi verificado até o presente momento, verifica-se que 

as MCCEA, por si só, não amparam a conduta do militar que desencadear o tiro de 

destruição antiaéreo, uma vez que permitem a possibilidade de realização do tiro em 

autodefesa e, por conseguinte, maximizam os possiveis danos colaterais à 

população no entorno do PSen. 

Dessa forma, consoante com a restrição à liberdade de abrir fogo durante um 

Grande Evento, segundo os aspectos elencados através do item 2.1.2 deste 

trabalho, a solução adotada foi a elaboração de uma Regra de Engajamento que, 

segundo o Relatório da Operação JOP Rio 2016- 1ª Bda AAAe/Op, permitiu impedir 

ou dificultar a utilização de vetores aeroespaciais hostis, e trazer uma maior 

segurança na tomada da decisão militar.  

Esse entendimento restou consubstanciado na entrevista realizada com o Dr. 

Theodoro (APÊNDICE B), quando o mesmo admite ter sido acertada, do ponto de 

vista legal, a decisão de flexibilização das MCCEA ao se definir o Estado de Ação 

FOGO DESIGNADO, EXCLUÍDA A POSSIBILIDADE DE AUTO-DEFESA, como 

forma de se envidar esforços para evitar danos colaterais à população civil, 

principalmente em áreas urbanas: 

Considero que foi acertada essa decisão considerando o ambiente 
brasileiro, uma vez que, até o presente momento, o Brasil ainda não fora 
alvo de qualquer atentado terrorista.  

 

 Ou seja, todo e qualquer disparo real somente poderia ocorrer mediante 

ORDEM EXPRESSA da Alta Autoridade de Defesa Aérea (AADA), mediante a 

autenticação da palavra código. 

Assim, complementa o Dr. Theodoro: 

 [...] a elaboração de uma regra de engajamento, se torna crucial para a 
manutenção de um ambiente pacífico e seguro de um Grande Evento, por 
ser tratar de uma ferramenta que restringe os possíveis efeitos colaterais 
quando do emprego da AAAe em ambiente urbano, além de permitir uma 
completa legalidade das ações dos militares envolvidos. 
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Diante do exposto, pode-se perceber que a regra de engajamento permite 

amparar legalmente toda e qualquer conduta do agente, desde que cumprida na sua 

integralidade. 

 

4.2.1 A possibilidade do agente vir a responder por omissão 

 

Após ter sido analisado, durante a revisão bibliográfica desse trabalho através 

do item 2.3.3, a situação hipotética na qual o militar do Exército, após constatar que 

o Ponto Sensível defendido encontra-se sendo atacado por um vetor aéreo hostil, se 

abstém de tomar as medidas relativas à execução do tiro de destruição, uma vez 

não ter recebido ordem para tal, foi necessário submeter à apreciação desse caso 

fático emblemático ao Dr. Theodoro (APENDICE B), algo que jamais ocorrera na 

jurisprudência brasileira. 

 Segundo a referida autoridade, decorrente da padronização de condutas e 

procedimentos para os militares que guarnecem o sistema de armas e o sistema de 

controle e alerta de uma determinada Defesa Antiaérea, e decorrente de uma regra 

de engajamento bem elaborada, não caberia ao militar tomar qualquer tipo de 

decisão por conta própria: 

[...] em Op Militares de tamanha complexidade como a D AAe de um P Sen 
em Grandes Eventos, não cabe ao militar decidir por conta própria, pois o 
mesmo não possui a percepção do todo, mas sim a autoridade devidamente 
nomeada para o policiamento do espaço aéreo. 

 
Dessa forma, acrescenta o magistrado que, caso o militar deixasse de agir, 

estaria amparado pela excludente da ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, 

uma vez que o fez em cumprimento à determinação recebida através de regra de 

engajamento editada pelo COMDABRA, a qual somente permite a realização do tiro 

de destruição antiaéreo se houver expressa ordem nesse sentido. 

Além disso, segundo o Dr. Theodoro (APÊNDICE B), o fato do tiro de 

destruição só poder ser desencadeado mediante ordem expressa, acarreta que essa 

regra de engajamento se trata de uma ordem não manifestamente ilegal de superior 

hierárquico, tornando viciada a vontade do subordinado e afastando a exigência de 

conduta diversa. 

Tal medida, segundo o jurista, permite que o agente, no caso, o atirador de 

uma UTir, não venha a ser responsabilizado caso deixe de efetuar o tiro de 
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destruição, numa situação que havia o perigo de risco à vida, mas ao mesmo tempo 

não havia recebido ordem para tal, pois estaria amparado também pela excludente 

de ilicitude da obediência hierárquica. 

 

4.2.2 A possibilidade de se alegar a legítima defesa própria ou de terceiros 

 

Uma vez que, em todos os Grandes Eventos realizados no Brasil, não ocorreu 

qualquer caso onde tenha havido a necessidade de se desencadear o tiro de 

destruição antiaéreo e, por conseguinte, a possível responsabilização dos agentes 

envolvidos, conforme mencionado através do item 2.3.4, tornou-se mais difícil 

generalizar o aspecto legal dessa pesquisa e, em conseqüência, dimensionar as 

próprias ações que o militar poderia ou não desencadear, por falta de um caso 

paradigma que viesse a consolidar uma jurisprudência nas cortes superiores dos 

Tribunais brasileiros. 

Entretanto, levando em consideração o ordenamento jurídico pátrio, os 

manuais de AAAe e a intenção das autoridades responsáveis pela coordenação e 

execução da Defesa Antiaérea durante os Grandes Eventos, demonstrou-se latente 

a necessidade e a viabilidade de se estipular regras de engajamento que 

restringissem a liberdade de abertura do fogo. 

Dessa forma, permitiu a Regra de Engajamento, segundo o Relatório da 

Operação JOP Rio 2016- 1ª Bda AAAe/Op (ANEXO C), impedir ou dificultar a 

utilização de vetores aeroespaciais hostis, e trazer uma maior segurança na tomada 

da decisão militar. 

Todavia, caso incorresse na conduta descrita do item 2.3.4, na qual o agente 

que, empregado na missão de Defesa Antiaérea do estádio durante as Olimpíadas, 

após constatar que o mesmo encontra-se sendo atacado por um vetor aéreo hostil, 

executa o tiro de destruição contra uma determinada aeronave, ainda que não tenha 

recebido ordem para tal e, como resultado de sua conduta, ocorre a morte de um 

grande número de passageiros a bordo que não incorriam numa ação terrorista, 

considera o Dr. Theodoro (APÊNDICE B) que: 

[...] o militar deveria ser absolvido. Decorrente do IPM o réu seria 
denunciado e o juiz iria receber a denúncia. Cabería uma absolvição com 
fundamento na excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta 
diversa, e legítima defesa putativa, e o erro de tipo que exclui a ilicitude da 
conduta diversa. 
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 Ainda, como mencionado anteriormente, trata-se de uma situação fática 

inédita no nosso ordenamento jurídico que, segundo o jurista: ´´trata-se de um caso 

esquemático de difícil solução cabendo ser melhor analisado diante do caso 

concreto.``  

 Da mesma forma, prossegue o Dr. Theodoro que, devido à desobediência a 

ordem expressa decorrente da regra de engajamento estabelecida, o militar estaria 

suscetível: 

Não se trata de nenhuma aberração condenar, pois, a obediência no meio 
militar segundo o doutrinador Damásio de Jesus, deve ser quase cega. 
A responsabilidade criminal não contamina as demais esferas, só 
repercutindo se houver reconhecimento pelo juízo criminal de inexistência 
fato ou a negativa de autoria 

  

 Dessa forma, segundo o mesmo operador do Direito, verifica-se que, se o  

agente viesse a realizar o disparo, sem ordem para tal, e não se tratando de uma 

ameaça hostil, estaria suscetível a uma possível condenação, ainda que se pudesse 

alegar a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa ou a 

legítima defesa putativa, já mencionadas através do item 2.3.4. 

Porém, segundo o Dr. Theodoro, tal caso esquemático deveria ser analisado 

de forma mais detalhada pelo magistrado competente para julgar tal ação penal. 

 

4.2.3 A competência para se julgar o militar que realizar o tiro de destruição 

antiaéreo 

 

Conforme mencionado através do item 2.4, faz-se necessário não somente 

abordar as mais diversas condutas delitivas do agente e as suas responsabilidades, 

diante da situação fática do abate da ameaça hostil através do tiro de destruição 

antiaéreo, mas também analisar a respectiva competência para o exercício 

jurisdicional. 

 Ainda, como ressaltado no item supracitado, para se definir a competência 

jurisdicional em um fato que envolva militares das Forças Armadas, é de 

fundamental importância observar qual ramo da Justiça é titular do bem jurídico a ser 

tutelado, conforme entendimento citado do egrégio Supremo Tribunal Federal. 

Entretanto, cabe mencionar que, após uma vasta pesquisa doutrinária e 

jurisprudencial, por se tratar de um caso fático inédito no Direito pátrio, da 
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possibilidade de abate de uma aeronave através do tiro de destruição antiaéreo em 

um Grande Evento, não foi encontrado na doutrina, qualquer análise ou estudo para 

o caso específico que atribua a competência jurisdicional a algum órgão do Poder 

Judiciário, uma vez que tal caso fático seria inédito no território brasileiro. 

Dessa forma, procurou-se, por meio do item 2.3.4, analisar os Decretos nº 

8.265, de 11 de junho de 2014, e nº 8.758, de 10 de maio de 2016, que amparam, 

respectivamente, o emprego da Defesa Antiaérea tanto na Copa do Mundo 2014, 

como nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, juntamente com o Decreto nº 

5.144, de 16 de julho de 2004, que tem por finalidade, este último, de regulamentar 

os §§ 1o, 2o e 3o do art. 303 da Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986. 

Diante do exposto, partiu-se do pressuposto que a nova redação dada ao § 

2º, do art. 9°. do Código Penal Militar, pela lei nº 13491/2017, aplicou-se também aos 

Decretos nº 8.265 e 8.765, conforme o encadeamento lógico acima apresentado, 

declinando a competência para processar e julgar o homicídio doloso contra a vida 

de civil para à Justiça Militar da União, quando for cometido em ação militar realizada 

contra aeronave que se encontre em contexto descrito no artigo 303, do Código 

Brasileiro de Aeronáutica. 

A referida questão foi então submetida ao Dr. Theodoro, para que discorresse 

se, diante dos Decretos presidenciais que regulamentaram o emprego da AAAe 

durante os dois últimos Grandes Eventos, a competência havia sido transferida da 

Justiça comum para a JMU, para julgar militares antiaéreos que incorressem em 

tentativa ou consumação de crimes dolosos contra a vida. 

O magistrado discorreu da seguinte forma conforme o APÊNDICE B: 

A matéria ainda não é pacífica na JMU, pois entendendo que o parágrafo 
único é inconstitucional a competência é da JMU. Do contrário caso não se 
entenda pela inconstitucionalidade a competência seria do Tribunal do Júri. 
Entretanto, analisando o Decreto presidencial que regulou o emprego da 
AAAe a competência é transferida da Justiça comum para a JMU para julgar 
militares antiaéreos que incorrerem em tentativa ou consumação de crimes 
dolosos contra a vida. 
 
 

Dessa forma, a partir de um encadeamento lógico de leis e da opinião de um 

especialista no assunto, verifica-se que a Justiça Militar da União, é competente para 

processar e julgar o militar, que incorrer em tentativa ou consumação de um crime 

doloso contra a vida, ao executar o tiro de destruição antiaéreo contra um 
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determinado vetor aéreo hostil, em uma possível ação terrorista, durante a 

realização de um evento de grande vulto no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Ao finalizar essa pesquisa, é de fundamental importância rever os principais 

aspectos do conteúdo metodológico produzido, para que se possa concluir sobre os 

resultados obtidos a partir da interpolação de dados entre a revisão de literatura e as 

entrevistas exploratórias. 

A pesquisa teve início através da formulação do seguinte problema: As 

Medidas de Coordenação e Controle do Espaço Aéreo, previstas no manual 

C44-1, permitem amparar legalmente a conduta do militar que desencadear o 

tiro de destruição antiaéreo, durante os Grandes Eventos? Pode-se dizer que o 

problema acima foi solucionado, uma vez que se descobriu que a conduta do militar 

que desencadear o tiro de destruição antiaéreo durante os Grandes Eventos, não 

pode se amparar tão somente nas MCCEA previstas no manual C44-1. 

Dessa forma, assim como exposto no item 4.2, foi comprovada a hipótese 

nula de que as MCCEA não amparam legalmente a conduta do militar que 

desencadear o tiro de destruição antiaéreo, durante os Grandes Eventos. Isso 

ocorre, uma vez que as MCCEA permitem a realização do tiro em auto-defesa e, por 

conseguinte, maximizam os possíveis danos colaterais à população no entorno do 

PSen. 

Ainda, restou-se comprovado que a metodologia utilizada mostrou-se 

adequada para atingir o objetivo da pesquisa, principalmente, no que tange à 

abordagem qualitativa e à complexidade do tema.  

Entretanto, ainda que pese a possibilidade de verificar o conhecimento acerca 

do emprego da AAAe  em diversos manuais nacionais, bem como o viés jurídico por 

meio de vários doutrinadores do direito pátrio, o fato de na história nacional, não ter 

havido qualquer incidente, durante um Grande Evento, que justificasse o emprego 

dos meios de DAAe contra uma ameaça hostil, impede que uma melhor análise 

pudesse ter sido realizada diante de um caso concreto. 

A bibliografia relacionada foi considerada satisfatória, uma vez que os 

manuais de AAAe proporcionaram um panorama acerca do emprego da AAAe em 

Grandes Eventos, enquanto que as obras de doutrinadores jurídicos permitiram 

compreender as possíveis decorrências jurídicas desse emprego. O restante da 
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bibliografia indicada no item 3.3.1.1 serviu ao propósito de ampliar o conhecimento 

acerca da AAAe e as conseqüências jurídicas decorrentes do tiro de destruição. 

As entrevistas realizadas com o TC Dellane, militar especializado em AAAe 

que desempenhou os principais cargos na EsACosAAe correlatos ao 

desenvolvimento da doutrina e emprego da AAAe brasileira, pós - JOP Rio - 2016, e  

com o Juiz Militar do Estado de São Paulo, Dr. Theodoro, que se destaca por ser o 

único magistrado da justiça castrense, possuidor do curso de Artilharia Antiaérea 

para Oficiais, permitiram esclarecer as dúvidas remanescentes da revisão 

bibliográfica e retificar ou ratificar as conclusões parciais obtidas dessa revisão.  

De certa forma, a realização de mais entrevistas exploratórias poderia agregar 

um maior número de informações ao tema; entretanto, considerando as 

particularidades do histórico profissional dos entrevistados, citado acima, atrelado às 

experiências trazidas pelos mesmos, se demonstraram ímpares dentro do cenário 

nacional e suficiente para o escopo deste trabalho.    

Diante do exposto, pode-se considerar que os objetivos específicos 

propostos, inicialmente, foram plenamente atingidos, o que permitiu atingir o objetivo 

geral de analisar as MCCEA afetas ao emprego da AAAe, durante os Grandes 

Eventos, segundo a ótica do ordenamento jurídico pátrio, concluindo sobre a 

necessidade de revisão do manual C44-1, através da proposição de um modelo 

de regra de engajamento 

Do estudo realizado, pode-se concluir que as MCCEA, por si só, não 

amparam a conduta do militar que desencadear o tiro de destruição antiaéreo, uma 

vez que permitem a possibilidade de realização do tiro em auto-defesa e, por 

conseguinte, maximizam os possíveis danos colaterais à população no entorno do 

PSen 

Além de responder ao objetivo traçado, observou-se, também, segundo o 

Relatório da Operação JOP Rio 2016 (APÊNDICE C), a necessidade de se 

flexibilizar as MCCEA, para se atingir o Estado Final Desejado pelo COMDABRA, 

mediante a elaboração de uma Regra de Engajamento, que permitia impedir ou 

dificultar a utilização de vetores aeroespaciais hostis, e trazer uma maior segurança 

na tomada da decisão militar. 
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Ainda, segundo o mesmo relatório, para a operação de DAAe, verificou-se a 

importância da transmissão de mensagens pré-estabelecidas que, a partir destas, 

desencadeariam uma série de ações pelo COAAe e pelas UTir. 

Logo, tornou-se evidente a necessidade de um sistema de C2 extremamente 

eficiente para o desenrolar das operações de DAAe durante os Grandes Eventos, 

prevendo, inclusive, o recobrimento através de outro meio do SRDT. 

Da mesma forma, como modo de se respaldar toda e qualquer conduta 

desencadeada pelos integrantes das unidades de tiro, e para se elucidar 

questionamentos num futuro Inquérito Policial Militar, seria de fundamental 

importância que todas as mensagens de voz trocadas fossem gravadas, em especial 

aquelas que antecedessem o envio da palavra-código e o desencadeamento do tiro 

de destruição, medida esta que não prejudicaria ou interferiria na transmissão das 

mensagens, como descreveu na entrevista o TC Dellane (APÊNDICE A). 

Outro aspecto de suma importância observado, através do mesmo 

entrevistado, é que as regras de engajamento nada mais são do que situações de 

conduta a serem adotadas para cada Grande Evento, devendo atentar para as 

peculiaridades da respectiva ASen ou PSen, não cabendo, dessa forma, serem 

registradas em um manual, sob pena de diminuição da flexibilidade exigida em 

operações de Amplo Espectro e de previsibilidade, por parte da ameaça hostil, das 

ações a serem executadas pela Defesa Antiaérea. 

Quanto aos aspectos jurídicos que decorrem da realização de um tiro de 

destruição, em especial, na possibilidade do militar vir a responder por omissão, 

segundo o Dr. Theodoro (APÊNDICE B), o fato do tiro de destruição só poder ser 

desencadeado mediante ordem expressa, acarreta que essa regra de engajamento 

se trata de uma ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, tornando 

viciada a vontade do subordinado e afastando a exigência de conduta diversa. 

Do contrário, segundo o mesmo operador do Direito, verificou-se que, se o  

agente viesse a realizar o disparo, sem ordem para tal, e não se tratando de uma 

ameaça hostil, estaria suscetível a uma possível condenação, ainda que se pudesse 

alegar a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa ou a 

legítima defesa putativa. 

Por último, descobriu-se que, a partir de um encadeamento lógico de leis e 

segundo opinião do Dr. Theodoro (APÊNDICE B), a Justiça Militar da União, é 
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competente para processar e julgar o militar que incorrer em tentativa ou 

consumação de um crime doloso contra a vida, ao executar o tiro de destruição 

antiaéreo contra um determinado vetor aéreo hostil, em uma possível ação terrorista, 

durante a realização de um evento de grande vulto no Brasil. 

O resultado substancial da presente pesquisa se encontra na importância, 

para um Grande Evento, do estabelecimento de Regras de Engajamento como 

forma de se flexibilizar as MCCEA, a fim de impedir ou dificultar a utilização de 

vetores aeroespaciais hostis e trazer uma maior segurança na tomada da decisão 

militar.  

Além disso, demonstrou-se que as Regras de Engajamento deverão ser 

modulares e compatíveis com as características de cada Grande Evento, conforme 

os aspectos elencados através do novo manual EB20-MC-10.302 Defesa Antiaérea 

nas Operações. 

Diante do exposto, para que as MCCEA possam vir a amparar a conduta do 

militar que desencadear o tiro de destruição antiaéreo, durante os Grandes Eventos, 

seguem-se as seguintes recomendações, levantadas por meio desta pesquisa: 

a. adoção de regras de engajamento consoantes com os aspectos elencados 

trazidos pelo manual EB20-MC-10.302 Defesa Antiaérea nas Operações; 

b. aquisição de equipamentos rádio que possibilitem a gravação das 

transmissões; e 

c. adoção do Sistema de Comunicações da AAAe em Grande Eventos, por 

meio do estabelecimento de 2 (dois) SRDT. 

Ainda, devido ao ineditismo do tema, uma vez que jamais ocorreu, na história 

do Brasil, um Grande Evento na qual fosse necessário desencadear o tiro de 

destruição antiaéreo, tornando-se dessa forma um possível precedente para o 

estudo jurídico do caso, descobriu-se, entretanto, novas temáticas de pesquisa que 

abrem caminho a outros pesquisadores para a realização de estudos futuros sobre: 

a. os efeitos das excludentes da ilicitude e da culpabilidade diante do tiro de 

destruição antiaéreo;e 

b. a jurisdição competente para julgar o militar antiaéreo que vier a 

desencadear o tiro de destruição. 

Por último, cabe salientar que, conforme observado ao longo da pesquisa, os 

ditames do combate moderno irão regular as medidas a serem desencadeadas pelo 
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militar empregado, e caberá ao competente ordenamento jurídico apontar se a 

conduta se revestiu de legalidade ou não.  

Dessa forma, espera-se que esta pesquisa sirva para estimular o estudo e a 

prática do Direito aplicado à Artilharia Antiaérea, de modo que, quando necessário 

empreender o tiro de destruição antiaéreo, a conduta do militar esteja revestida da 

legalidade. 
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APÊNDICE A- ROTEIRO DE ENTREVISTA AO TC DELLANE, CMT DA 

EsACOsAAe 

 
A presente entrevista constitui-se um instrumento de pesquisa do trabalho O 

TIRO DE DESTRUIÇÃO ANTIAÉREO EM GRANDES EVENTOS SOB O AMPARO 
LEGAL DAS MEDIDAS DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DO ESPAÇO 
AÉREO, a ser apresentado à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais pelo Cap Art 
Rodrigo Antonio de Resende Louzada, como requisito parcial para a obtenção do 
Grau de Mestre em Ciências Militares. 

A finalidade desta atividade é o levantamento de informações e opiniões 
baseadas no notório saber do entrevistado, fruto da sua especialização em Artilharia 
Antiaérea, no seu profundo conhecimento doutrinário como antigo chefe de doutrina 
da EsACosAAe, e atual comandante desta escola, com vistas a ampliar a 
fundamentação teórica organizada por meio da revisão de literatura. 

Ao final do trabalho, espera-se que seja possível verificar se as Medidas de 
Coordenação e Controle do Espaço Aéreo, previstas no manual C44-1, permitem 
amparar legalmente a conduta do militar que desencadear o tiro de destruição 
antiaéreo, durante os Grandes Eventos. 

Agradeço desde já a atenção dispensada, colocando-me à disposição no 
telefone (21) 986919941, e no e-mail: drigolouzada@hotmail.com 

 

PARTE 1 – INFORMAÇÕES GERAIS 

Partindo do pressuposto de que durante toda a Operação JOP 2016 vigorou-
se o Estado de Ação FOGO DESIGNADO, EXCLUÍDA A POSSIBILIDADE DE 
AUTO-DEFESA, ou seja, todo e qualquer disparo real somente poderia ocorrer 
mediante ORDEM EXPRESSA da Alta Autoridade de Defesa Aérea  (AADA), 
confirmada pela autenticação da PALAVRA CÓDIGO, gostaria de saber: 

 

1)  Como lição aprendida verificou-se que as regras de engajamento antiaéreas 

como por exemplo, o procedimento de autenticação da PALAVRA CÓDIGO entre o 

COAAe S e a UTir que realiza o engajamento da aeronave DESIGNADA  foram 

essenciais para as condições de segurança e aprestamento das UTir durante os 

Grandes Eventos.  

Dessa forma, o senhor considera que seria oportuno redigir essas regras de 

engajamento em um manual de 4º nível da Defesa Antiaérea em Operações de Não-

Guerra? Justifique a sua resposta, por favor. 

Resposta do Entrevistado:  

Segundo a Diretriz para Elaboração e Atualização  de Produtos Doutrinários 

de 4º Nível do Sistema de Educação e Cultura do Exército, 2ª Edição, 2015, são 
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considerados ProdDout de 4º nível as seguintes publicações: as que regulam 

procedimentos dos pequenos escalões (Subunidade inclusive); a parte técnica do 

material; os dados médios de planejamento; os Manuais de Ensino (ME), os Manuais 

Técnicos (MT), os Cadernos de Instrução (CadrInstr); os Vade-Mécum (VM) e as 

Notas de Coordenação Doutrinária (NCD).  

As regras de engajamento são procedimentos de contingência, elaborados 

especificamente para cada tipo de missão a ser executada. Dessa forma, entende-

se que além de as regras não estarem enquadradas na diretriz apresentada acima, 

haveria uma considerável perda de flexibilidade na elaboração e no entendimento de 

outras regras que eventualmente poderiam ser criadas para uma determinada 

missão, além do comprometimento do grau de sigilo da operação, tendo em vista 

que a regra estaria presente em um manual ostensivo. 

Já existe um documento denominado Normas Operacionais do Sistema de Defesa 

Aeroespaciais (NOSDA) que regula as ações a serem realizadas pela defesa aérea 

e antiaérea, não sendo desejável a inclusão de regras de engajamento em manual 

de 4º nível. 

 

2) Considerando que a Lei do abate1 preconiza a necessidade de gravação das 

comunicações ou imagens da aplicação dos procedimentos que antecedem a 

realização do tiro de destruição. Caso se aplicasse esse mesmo dispositivo para o 

emprego da AAAe em Grandes Eventos, o senhor considera que seria oportuno ou 

haveria algum prejuízo para a operação da Defesa Antiaérea? Justifique a sua 

resposta, por favor. 

Resposta do Entrevistado: 

O manual EB20-MC-10.202, Força Terrestre Componente, define que “ O 

emprego das Forças Armadas ocorre,necessariamente, como uma forma de 

respaldaras ações políticas, externas e internas, doEstado.” Define ainda a 

sistemática de emprego das Forças Armadas em duas situações: guerra e não 

                                                 

1 Art. 6o  A medida de detenção terá que obedecer às seguintes condições: 

II - registro em gravação das comunicações ou imagens da aplicação dos procedimentos; 
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guerra. Na situação de não guerra é verificado que o Poder Militar“éempregado sem, 

necessariamente, implicar em ações de efetivo combate, exceto emcircunstâncias 

especiais, nas quais o poder de combate é usado de forma limitada, emsituação de 

normalidade institucional ou não.”  

Dessa forma, verifica-se a preocupação do emprego da força em situações de 

normalidade, muito aplicada atualmente nas operações em Amplo Espectro (manual 

de Operações, EB20-MF-10.103), que determina novos paradigmas ao combate 

moderno, sem esquecer o emprego da violência para atingir os objetivos do 

combate. 

A observância da legalidade na conduta da tropa torna importante a busca 

pelo respaldo das ações, seja ela na forma de provas físicas (gravações das 

comunicações ou imagens), ou na prevenção com o adestramento e conscientização 

dos militares empregados numa determinada operação. 

No caso da DAAe, existe a preocupação constante, inclusive dos órgãos 

responsáveis pela aquisição de PRODE, para que os materiais que venham a ser 

adquiridos estejam alinhados com os procedimentos de segurança a serem 

adotados pela tropa em Grandes Eventos para minimizar os danos colaterais e 

respaldar o emprego do material. 

 
3) Como mencionado no início dessa entrevista, por ocasião dos últimos Grandes 

Eventos, fora estabelecido o Estado de Ação Fogo Designado, excluída a 

possibilidade de Auto-Defesa, como forma de se envidar esforços para evitar danos 

colaterais à população civil, principalmente em áreas urbanas. 

Dessa forma, o senhor considera que fora estabelecido um novo Estado de Ação, e, 

por conseguinte, deve se fazer constar essa nova MCCEA nos manuais que venham 

abordar o emprego da Artilharia Antiaérea em Operações de Não-Guerra? Justifique 

a sua resposta, por favor. 

Resposta do Entrevistado: 
 

Doutrinariamente o manual C 44-1, Emprego da Artilharia Antiaérea, ainda em 

vigor, prevê em seu item 3-34, letra e. que, “ quando em autodefesa, a AAAe abre 

fogo qualquer que seja seu estadode ação.” 

O ocorrido nos últimos Grandes Eventos na verdade não foi uma exclusão da 

possibilidade de autodefesa e sim a inclusão de uma regra de engajamento. As 
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regras de engajamento servem como forma de se envidar esforços para se evitar 

danos colaterais à população civil. Além disso, verifica-se, como nas argumentações 

elencadas na questão 1, que a inclusão de regras de engajamento em manual 

ostensivo pode causar uma diminuição da flexibilidade exigida em operações de 

Amplo Espectro e uma previsibilidade, por parte do inimigo, das ações a serem 

executadas.  

Dessa forma, não se considera que fora estabelecido um novo estado de 

ação e, portanto, não deveria ser incluído em manual como uma nova MCCEA. 
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APÊNDICE B- ROTEIRO DE ENTREVISTA AO Dr. THEODORO, JUIZ MILITAR 

SUBSTITUTO, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO 

PAULO-SP 

 

 
A presente entrevista constitui-se um instrumento de pesquisa do trabalho O 

TIRO DE DESTRUIÇÃO ANTIAÉREO EM GRANDES EVENTOS SOB O AMPARO 
LEGAL DAS MEDIDAS DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DO ESPAÇO 
AÉREO, a ser apresentado à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais pelo Cap Art 
Rodrigo Antonio de Resende Louzada, como requisito parcial para a obtenção do 
Grau de Mestre em Ciências Militares. 

A finalidade desta atividade é o levantamento de informações e opiniões 
baseadas no notório conhecimento de Vossa Excelência, fruto da especialização em 
Artilharia Antiaérea e na experiência profissional como Juiz de Direito Substituto do 
Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, com vistas a ampliar a 
fundamentação teórica organizada por meio da revisão de literatura. 

Ao final do trabalho, espera-se que seja possível verificar se as Medidas de 
Coordenação e Controle do Espaço Aéreo, previstas no manual C44-1, permitem 
amparar legalmente a conduta do militar que desencadear o tiro de destruição 
antiaéreo, durante os Grandes Eventos. 

Agradeço desde já a atenção dispensada, colocando-me à disposição no 
telefone (21) 986919941, e no e-mail: drigolouzada@hotmail.com 

 

PARTE 1 – INFORMAÇÕES GERAIS 

Partindo do pressuposto de que durante toda a Operação JOP 2016 vigorou-
se o Estado de Ação FOGO DESIGNADO, EXCLUÍDA A POSSIBILIDADE DE 
AUTO-DEFESA, ou seja, todo e qualquer disparo real somente poderia ocorrer 
mediante ORDEM EXPRESSA da Alta Autoridade de Defesa Aérea  (AADA), 
confirmada pela autenticação da PALAVRA CÓDIGO, gostaria de saber: 

 

1)  O militar que deixar de efetuar o tiro de destruição, após constatar que o Ponto 

Sensível encontra-se na iminência de ser atacado por um vetor aéreo hostil, uma vez 

que não recebeu ordem expressa da Alta Autoridade de Defesa Aérea (AADA) para 

tal, e, como resultado de sua abstenção, ocorre a morte de um grande número de 

pessoas decorrente daquela ação terrorista, poderá ser responsabilizado por 

omissão imprópria já que se trata de um garantidor? 

Resposta do Entrevistado: 

O entrevistado entendeu que não pois, o agente incorreria na excludente de 

ilicitude da obediência hierárquica. Os possíveis danos causados caso venha a 
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abater a aeronave seriam: na esfera civil (dano material), penal (imputabilidade 

subjetiva) e administrativa (conselho de disciplina ou justificação), além de sanções 

políticas em função dos tratados que o Brasil é signatário. 

Caso venha o militar se omitir, a União encontra-se passível de ser 

responsabilizada em virtude da sua responsabilidade objetiva, pois cometeu um 

ilícito civil, com possibilidade de ação de regresso para o servidor após uma 

apuração dos fatos através de uma sindicância ou IPM.  

O Ch Utir e o Of Controle do COAAe P não deveriam ser responsabilizados 

na esfera cível. Por se tratar de uma ação terrorista, a União também não poderia 

ser responsabilizada, a não ser que fique evidenciado a culpa de algum dos seus 

agentes, conforme o Art 33 do CPM.  

Dessa forma deverá estar caracterizado a negligência e falta de cuidado de 

alguém que esteja na cadeia de Comando para uma possível responsabilização do 

Estado. 

Além disso, deve ser analisado diante do caso concreto, o tempo exíguo de 

reação do operador, a dificuldade de identificação visual, não devendo dessa forma, 

ser responsabilizado o Ch da Utir, deixando o mesmo de responder criminalmente, 

pela excludente de ilicitude da obediência hierárquica.  

De qualquer maneira, no meio militar, principalmente em Op Militares de 

tamanha complexidade com a D Aae de um P Sen em Grandes Eventos, não cabe 

ao militar decidir por conta própria, pois o mesmo não possui a percepção do todo.  

 

2) Do contrário, caso efetue o tiro de destruição, acreditando se tratar de um ataque 

terrorista, mas sem ordem expressa da Alta Autoridade de Defesa Aérea (AADA), e, 

como resultado de sua conduta, ocorre a morte de um grande número de 

passageiros a bordo que não incorriam numa ação terrorista, poderá o militar ser 

absolvido sumariamente em virtude da excludente de ilicitude da legítima defesa 

putativa? Justifique a sua resposta, por favor. 

Resposta do Entrevistado: 
 

Segundo entendimento do entrevistado, o militar podería ser absolvido. Após 

concluso o IPM muito provavelmente o réu seria denunciado, e o juiz acataria o 

recebimento da denúncia.  
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Entretanto, cabería uma absolvição com fundamento na excludente de 

culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, ou da legíitma defesa putativa, 

uma vez que nessa última, o erro de tipo exclui a ilicitude da conduta diversa. 

Entretanto, trata-se de um caso esquemático de difícil solução cabendo ser 

melhor analisado diante do caso concreto.  

Não se trata de nenhuma aberração condenar, pois, a obediência no meio 

militar segundo Damásio de Jesus, deve ser quase ´´cega``. 

Além disso, cabe destacar que a responsabilidade criminal não contamina as 

demais esferas, só repercutindo se houver reconhecimento pelo juízo criminal de 

inexistência fato ou a negativa de autoria 

 
3) Vossa Excelência considera que foi acertada a decisão de se estabelecer o 

Estado de Ação Fogo Designado, excluída a possibilidade de Auto-Defesa, como 

forma de se envidar esforços para evitar danos colaterais à população civil, 

principalmente em áreas urbanas? Justifique a sua resposta, por favor. 

Resposta do Entrevistado: 
 

Considero que foi acertada essa decisão considerando o ambiente brasileiro, 

uma vez que até o presente momento o Brasil ainda não fora alvo de qualquer 

atentado terrorista.  

 

4) De acordo com a nova redação dada ao parágrafo único, do art. 9°. do Código 

Penal Militar, pela lei no 12.432/2011, a competência para processar e julgar o 

homicídio doloso contra a vida de civil será da justiça Militar quando for cometido em 

ação militar realizada contra aeronave que se encontre em contexto descrito no 

artigo 303, do Código Brasileiro de Aeronáutica. 

Dessa forma, na hipótese do militar incorrer em tentativa ou consumação de um 

crime doloso contra a vida, ao executar o tiro de destruição antiaéreo contra um 

determinado vetor aéreo hostil, em uma possível ação terrorista, durante a 

realização de um evento de grande vulto no Brasil, qual o ramo da Justiça seria 

titular do bem jurídico tutelado? Justifique a sua resposta, por favor. 

Resposta do Entrevistado: 
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A matéria ainda não é pacífica no âmbito da Justiça Militar da União (JMU), 

pois em uma análise superficial, caso se entenda que o parágrafo único mencionado 

na pergunta é inconstitucional, a competência se desloca para a JMU. 

 Do contrário caso não se entenda pela inconstitucionalidade, a competência 

seria do Tribunal do Júri. Entretanto, analisando o Decreto presidencial que regulou 

o emprego da AAAe, a competência é transferida da Justiça comum para a JMU 

para julgar militares antiaéreos que incorrer em tentativa ou consumação de crimes 

dolosos contra a vida. 
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APÊNDICE C- RELATÓRIO JOP  

 

1ª Brigada de Artilharia Antiaérea 

 

 

Relatório da Operação JOP Rio 2016 
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1. FINALIDADE 

 

2. REFERÊNCIAS 

 

3. SITUAÇÃO 

      a. Ambiente Operacional antes do início das ações, se for o caso para a 

respectiva fase 

      b. Efeito Final Desejado 

      c. Abordagem Operacional 

      d. Ambiente Operacional ao término das ações 

 

4.  PESSOAL 

       a. Quadro de efetivos 

 

 

OM 
OM 

SUBORDINADA 

 

EFETIVO 

 

TOTAL 
 

 

 

Cmdo 1ª Bda AAAe 

Cmdo 1ª Bda AAAe 09 
 

 

 

40 

Bia C/1ª Bda AAAe 21 

BtlMntAAAe 05 

CTEx 04 

EsACosAe 01 

 

 

1º GAAAe 

1º GAAAe 291  

 

394 
4º GAAAe 44 

6ª Bia AAAe 27 

21ª Bia AAAe 32 

 

 

 

2º GAAAe 

 

2º GAAAe 101  

 

 

 

 

 

 

3º GAAAe 37 

11º GAAAe 27 

5ª Bia AAAe 30 

4º GAAAe 02 
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          b. Atividades desenvolvidas 

    Recebimento do Sumário Diário de Pessoal da Organização Militar 

Coordenadora com os respectivos dados e informações relativas à pessoal e estado 

sanitário da tropa. 

 

c. Aspectos Positivos 

    A entrega nos prazos estabelecidos e cumprimento de horários. 

 

d. Oportunidades de melhoria 

- 

e. Sugestões 

            Nas vésperas do início da Operação o encarregado de Pessoal da OM 

deverá fornecer um telefone de contato ao COp para que possa ser utilizado como 

forma auxiliar de contato. 

 

f. Lições aprendidas 

 

2º GAAAe 

1ª Bda AAAe 02 234 

9ª Bia AAAe 31 

EsSEx 01 

FAB 01 

CML 01 

MARINHA 01 

 

11º GAAAe 
11º GAAAe 153 

 

184 
11ª Bia AAAe 17 

5º BLog 12 

Cia C2 02 

4º GAAAe - 107 107 

14ª Bia AAAe - 76 76 

TOTAL - - 1.035 
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   O modelo de SUDIPE deve conter a distribuição por postos e graduações, 

ao invés do modelo contido nos manuais que divide apenas em Oficiais e 

Praças. A divisão em postos/graduações facilita o recompletamento de pessoal, 

bem como o levantamento por círculos hierárquicos. 

 

g. Melhores práticas 

     Utilização de formas auxiliares de comunicação, WhatsApp, como forma 

de contato rápido e prático, sanando dúvidas de maneira ágil e precisa, obtendo a 

informação diretamente na fonte no menor tempo possível. 

 

5. INTELIGÊNCIA 

     a. Estrutura de inteligência e contrainteligência 

         1) Participantes do SIEx 

    a) militares da AI da 1a Bda AAAe, sendo: 

         - TC EDUARDO ROCHA – E2; 

         - 1º Sgt BENITES – Aux 2a Seç (apoiando também a 1a Seç); 

          - 2º Sgt PIVOTO  - Aux 2a Seç. 

 

    b) militares da AI do 1º GAAAe, sendo: 

        - Cap GONÇALVES – S2; 

        - STen SANDRO – Aux 2º Seç (Desd na 2ª Seç / 1ª DE) 

        - 2o Sgt NEPOMUCENO - Aux 2a Seç. 

c) militar da AI do 2º GAAAe, sendo: 

   - Cap LOSADA – S2 

 

2) Participantes de outros sistemas de inteligência 

    - Seção de Inteligência do COMDABRA. 

 

3) Integração dos participantes 

     a) A AI/1ª Bda AAAe ficou instalada no PC da 1ª Bda AAAe, localizado 

no 1º GAAAe, Vila Militar, Rio de Janeiro, RJ. A AI / 1º GAAAe encontra-se na 

própria OM e a AI /2º GAAAe ficou no CMRJ, na Tijuca, Rio de Janeiro, RJ. 

    b) A Seção de Intlg/ COMDABRA permaneceu em Brasília, DF. 
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     c) A integração entre esses participantes ocorreu principalmente através de  

correio eletrônico criptografado (Rede Mercúrio). Houve a ligação, também 

eletrônica, pelo servidor de e- mail Zimbra. 

    d) Além desses meios, teve o contato permanente, através de 

aplicativos de rede social (Telegram e Whatsapp), que funcionaram com bastante 

eficiência. 

    e) Com a 2ª Seção dos CGDA e CDS, existiu também, a rede rádio 

troncalizada (Rádio APX-2000), além das formas citadas anteriormente. 

 

b. Atividades desenvolvidas 

As principais atividades desenvolvidas foram as voltadas para a 

verificação das ameaças aéreas e as suas respectivas possibilidades. Houve a 

análise da cobertura radar, bem como da capacidade de observação dos P Vig. 

Tudo isso com a finalidade de se viabilizar a otimização do sistema de alerta da 

DAAe. 

Uma operação crítica para a DA Ae, em Operações de Não Guerra, é o Desd 

das U Tir, com seus respectivos Armt e Mun de AAAe. Esses Dslc devem ser 

analisados e monitorados de forma a proporcionar máxima segurança, para o 

pessoal e, principalmente, para o material de AAAe, que em hipótese alguma pode 

ser desviado para mãos adversas. 

Com isso, foram levantadas as áreas e Itn contraindicados ao Desd de U Tir, 

nos CDS/Rio de Janeiro e nos CDA de Brasília, Belo Horizonte e Salvador. Todo o 

ambiente operacional foi monitorado, visando à manutenção da Seg Org dos Elm 

Desd, bem como ao acompanhamento da situação de ameaças aéreas. 

A AI/1ª Bda AAAe particiou da rede de Intlg do CGDA. Esse fato possibilitou, 

de forma tempestiva, a transmissão e a produção de conhecimentos sobre a área 

operacional. Além disso, essa integração promoveu um contato constante com as AI 

dos CDS e do CGDA. 

Grande atenção foi dada para a transmissão oportuna de todos os dados 

levantados. As ocorrência  de  interesse  foram  disponibilizadas  para  o  escalão  

superior  com  maior  brevidade possível, utilizando-se, para isso, dos canais de 

comunicações estabelecidos. 
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Da mesma forma, as OMDS foram abastecidas, quando necessário, com os 

respectivos conhecimentos levantados. 

Os Rel Intlg das OMDS eram consolidados diariamente na AI / 1ª Bda 

AAAe. Destarte, houve o trâmite diário de Rel Intlg. 

As Doc do SIEx, de interesse para os JO, eram processadas na AI / 1ª Bda 

AAAe e despachadas conforme as determinações do Cmt deste G Cmdo AAAe. 

Além das atividades de Intlg, a AI / 1ª Bda AAAe coordenou, com o 

D9/CGDA, as emissões de crachás para os militares da 1ª Bda AAAe e das suas 

OMDS. 

Houve a coordenação, também com o D9/CGDA, do credenciamento de Vtr 

da 1ª Bda AAAe e de suas OMDS, para transitarem nas vias expressas do Rio 

de Janeiro, destinadas à Família Olímpica. 

Os PVig, que se constituem em importantes fontes de dados, foram 

orientados a transmitirem todas as observações, para os COAAe das suas OMDS. 

Imediatamente, após filtradas, essas informações seguiram para os OLig da AAAe, 

no CGDA, e para o Cmdo da 1ª Bda AAAe. Os S2 receberam orientação para que 

acompanhasse esse trâmite e evitasse retardos desnecessários. Dados de interesse 

para a Intlg tramitaram também pela rede de Intlg. 

c. Aspectos positivos 

Os pontos positivos da estrutura de Intlg estabelecida são a participação da 

AI / 1ª Bda AAAe na  rede  de  Intlg  do  CGDA/CDS. Essa integração proporcionou 

eficiência para a respectiva atividade. 

Nesse contexto, destacou-se o uso de ferramentas e aplicativos de TI para a 

comunicação oportuna de informações. Essas novas possibilidades outorgaram 

maior dinamismo ao Sistema e possibilitaram ao CGDA, aquisição rápida de uma 

plena consciência situacional. Fato esse que refletiu na possibilidade de agilizar as 

tomadas de decisões. 

d. Oportunidades de melhoria 

Considera-se como uma melhoria, aumentar o efetivo de militares na AI. Esse 

incremento de militares proporcionaria maior capacidade de análise à AI e de trato 

na documentação. 

Outra atividade que requer aperfeiçoamento é o trâmite de Info com o 

COMDABRA. Aquele Comando repassou poucos dados para a 1ª Bda AAAe. Esse 
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afastamento, de certa forma, preju o alinhamento dos esforços da DA Ae, a da 

atividade de Intlg, para as vulnerabilidades observadas pela Defesa Aeroespacial. 

e. Sugestões 

- 

f. Lições aprendidas 

- 

g. Melhores práticas 

Uma prática que tem se tornado usual e cada vez mais integrada nos 

ambientes corporativos, é o uso das redes sociais para o trâmite de Info. Essa 

execução agiliza a atividade de Intlg. Porém,  deve-se ponderar as vulnerabilidades 

de segurança desses aplicativos e restringir as mensagens, conforme a situação. 

Nesse contexto, pode ser criado vários grupos de rede social com a 

participação de todos os militares do SIEx, envolvidos na Operação, respeitando o 

nível de necessidade de conhecer, de cada integrante das AI. 

 

6. OPERAÇÕES 

     a. Composição de meios 

1º GAAAe 

- 1ª Bia Msl 

- 1ª/1ª Bia Msl (RBS-70) 

- 2ª/1ª Bia Msl (IGLA) 

- Elm 4º GAAAe (IGLA) 

- 21ª Bia AAAe Pqdt (IGLA) 

- 6ª Bia AAAe AP (GEPARD) 

2º GAAAe 

- 1ª Bia Msl 

- 1ª/1ª Bia Msl (RBS-70) 

- 2ª/1ª Bia Msl (IGLA) 

- 1ª/1ª Bia Msl/3º GAAAe 

(RBS-70) 

- 1ª/1ª Bia Msl/11º GAAAe 

(RBS-70) 

- 5ª Bia AAAe L 

- 9ª Bia AAAe Es 

4º GAAAe 

- 1ª Bia Msl (- 1ª Seç AAAe) 

- 2ª/1ª Bia Msl (IGLA) 

11º GAAAe 

- 1ª Bia Msl (- 1ª Seç AAAe) 

- 2ª/1ª Bia Msl (IGLA) 

- 14ª Bia AAAe 

- 11ª Bia AAAe AP (GEPARD) 

Nu Btl Mnt Sup AAAe EsACosAAAe 

Tr 1ª Bda AAAe 

- Cmdo 1a Bda AAAe 

- Bia C 1ª Bda AAAe 

- Tu COAAe 

- Tu Com 
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Além disso, foram designadas as seguintes ELAe: 

  

Foram alocados, também, O Lig nas seguintes posições operacionais: 

 
 

Função Comando Quantidade Responsável Observações 

O Lig 

Div Plan 

 

 

 

 

COMDABRA 

 

01 Of Sup 

 

3º GAAAe 

 

 

 

-  Pronto  em  1º  AGO 

16 

-  Alojamento  no  11º 

GAAAe. 

O Lig 1 

DIVOC 

 

01 Of 

 

3º GAAAe 

O Lig 2 

DIVOC 

 

01 Of 

 

4º GAAAe 

O Lig 3 

DIVOC 

 

01 Of 

 

11º GAAAe 

O Lig 1  

 

CGDA 

01 Of Sup ECEME -Mediante autorização 

do DECEX. 

-  Pronto  em  11  JUL 

16. 

O Lig 2 01 Of Sup EsACosAAe 

 

O Lig 3 

 

01 Of 

 

EsACosAAe 

Equipe OM Responsável COpM Observações 

 

ELAAe 1 

 

11º GAAAe 
COpM 1 

(Brasília-DF) 

 

- 

 

ELAAe 2 

 

2º GAAAe 

 

 

COpM 2 

(Curitiba – PR) 

- As ELAAe da 1ª Bda AAAe 

atuaram em sistema de 

rodízio com as ELAAe da FAB 

e MB. 

 

ELAAe 3 

 

3º GAAAe 

 

ELAAe 4 

 

EsACosAAe 

 

ELAAe 5 

 

11º GAAAe 

 

COpM 3 (Recife 

– PE) 

- A ELAAe 5 foi composta por 

1 Of da 14ª Bia AAAe e 1 

Sgt do 11º GAAAe. 
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O Lig 
CDS 

DEODORO 

 

01 Of 

 

1º GAAAe 
 

 

 

 

Pronto em 11 JUL 16. 

 

O Lig 
CDS 

MARACANÃ 

 

01 Of 

 

2º GAAAe 

 

O Lig 

CDS 

COPACABANA 

 

01 Of 

 

2º GAAAe 

 

O Lig 
CDA 

BRASÍLIA 

 

01 Of 

 

11º GAAAe 

 

 

 

PPronto de acordo com 

definição do CDA. 

 

O Lig 

CDA 

BELO 

HORIZONTE 

 

01 Of 

 

4º GAAAe 

 

O Lig 
CDA 

SALVADOR 

 

01 Of 
11º GAAAe/ 

14ª Bia AAe 

 

b. Atividades desenvolvidas 

 

De acordo com o Plano de Operacões Aeroespaciais Nr 5/2015, do 

COMDABRA: 

Os Jogos Olímpicos foram realizados na cidade do Rio de Janeiro e em cinco 

cidades-sede de futebol (Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Salvador e São Paulo), 

no período de 5 a 21 de agosto de 2016. Todavia, as competições esportivas se 

iniciram no dia 3 de agosto de 2016. 

Os Jogos Paralímpicos foram realizados no período de 7 a 18 de setembro 

de 2016, apenas na cidade do Rio de Janeiro. 

O emprego das Forças Armadas na Op JOP 2016 foi realizado com base nos 

instrumentos legais vigentes, na diretriz emitida pelo Ministro de Estado de Defesa 

e nas instruções do PEECFA JO2016, sendo estes observados cuidadosamente 

quando do planejamento e execução das ações de defesa e segurança.
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No âmbito da Defesa Aeroespacial foi considerado como riscos as aeronaves 

que utilizem o espaço aéreo para a tentativa de atos hostis contra os locais de 

competições e de eventos dos JOP Rio 2016. 

O EFD determinado pelo COMDABRA foi “promover um ambiente pacífico e 

seguro para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016”. 

Quando a área vermelha fosse ativada, o ESTALAAe definido era VERMELHO. O 

Estado de Ação da Artilharia Antiaérea foi FOGO DESIGNADO. 

As dimensões físicas do VRDAAe – Volume de Responsabilidade de Defesa 

Antiaérea (horizontal e vertical) deveriam coincidir, obrigatoriamente, com as das 

ÁREAS VERMELHAS definidas. 

Como  diretriz,  o  COMDABRA estabeleceu  que as  ordens  deveriam  fluir o  

mais  rápido possível entre a AADA e os artilheiros. Para tanto, não deveriam ser 

adotado nos JOP o COAAe P, permitindo a ligação direta entre a ELAAe e os 

COAAe S. 

O COMDABRA atribuiu as seguintes tarefas à 1ª Bda AAAe: 

- Alocar unidades  de  AAAe para executar Ações  de DAAe nas  áreas  

VERMELHA 1 (Deodoro),   VERMELHA   2   (Engenhão),   VERMELHA   3   

(Maracanã),   VERMELHA   4 (Copacabana), nas cidades do Rio de Janeiro e nas 

áreas VERMELHAS nas cidades-sede do futebol de BELO HORIZONTE – MG, 

BRASÍLIA – DF e SALVADOR – BA; e 

- Alocar pessoal para compor as posições operacionais do COMDABRA. No 

tocante à coordenação do espaço aéreo, foi estabelecido o seguinte: 

 

1) Espaços Aéreos Condicionados 

 

Os espaços aéreos condicionados eram áreas com dimensões definidas, 

datas e horários de ativação estabelecidos para cada cidade-sede das competições, 

com regras específicas quanto à utilização  e  restrições  ao  tráfego  aéreo,  cuja  

finalidade  foi  proporcionar  uma  graduação  na segurança do espaço aéreo em 

relação aos locais dos eventos. Estas áreas também contribuíram para a efetiva 

pronta-resposta da Defesa Aeroespacial diante de uma ameaça, e foram 

classificadas da seguinte forma: 
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a) ÁREA RESERVADA 

Área denominada BRANCA, existente em todas as cidades-sede, onde foram 

aplicadas regras específicas para a utilização do espaço aéreo, com a finalidade de 

possibilitar aos Órgãos de Controle de Tráfego Aéreo identificar todos os 

movimentos aéreos que evoluíssem em seu interior e, dessa forma, elevar o nível 

de segurança. 

 

b) ÁREA RESTRITA 

Área denominada AMARELA, localizada dentro da área BRANCA, existente em 

todas as cidades-sede, com a finalidade de limitar o acesso a movimentos aéreos 

específicos que se enquadrassem nos critérios estabelecidos pela Autoridade de 

Defesa Aeroespacial. 

 

c) ÁREA PROIBIDA 

Área denominada VERMELHA, localizada dentro da área AMARELA, existente 

em todas as cidades-sede, com a finalidade de limitar o acesso somente a 

aeronaves envolvidas no evento, mediante estrita autorização pela Autoridade de 

Defesa Aeroespacial. 

 

2) Medidas de Coordenação e Controle do Espaço Aéreo (MCCEA) 

 

    a) Volume De Responsabilidade Da Defesa Antiaérea (VRDAAe) 

- Além da localização dos diversos VRDAAe, o COMDABRA estabeleceu a 

data/hora de acionamento das respectivas defesas, conforme determinado na POp 

Nº 5/15. Após comparação com os dias/horários dos diversos jogos e competições 

verificou-se uma série de inconsistências nas janelas de ativação das áreas 

vermelhas determinadas pelo COMDABRA. Tais alterações foram informadas ao 

COMDABRA, mas não ocorreram alterações nas janelas estabelecidas no Plano 

Operacional. 

 

BELO HORIZONTE 

ÁREA PROIBIDA (VERMELHA) 
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Limites verticais da superfície até o FL145 (nível de voo) e limites laterais definidos 

pelo cilindro com centro nas coordenadas 19º 51’ 57” S/ 43º 58’ 15” W e 4 NM (7,408 

Km) de raio. 

 

 

 

BRASÍLIA 

ÁREA PROIBIDA (VERMELHA) 

Limites verticais da superfície até o FL145 e limites laterais definidos pelo cilindro 

com centro nas coordenadas 15º 47’ 01” S/ 47º 53’ 57” W e 4 NM (7,408 Km) de raio. 
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RIO DE JANEIRO 

ÁREA PROIBIDA (VERMELHA) 

VERMELHA 1 (Deodoro) 

Limites verticais da superfície até o FL195 e limites laterais definidos pelo cilindro 

com centro nas coordenadas 22º 53’ 47,37” S/ 43º 24’ 57,37” W e 4 NM (7,408 Km) 

de raio. 

 

 

 VERMELHA 2 (Engenhão) 

Limites verticais da superfície até o FL195 e limites laterais definidos pelo cilindro 

com centro nas coordenadas 22º 53’ 36” S/ 43º 17’ 32,34” W e 4 NM (7,408 Km) de 

raio. 
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VERMELHA 3 (Maracanã) 

Limites verticais da superfície até o FL195 e limites laterais definidos pelo cilindro 

com centro nas coordenadas 22º 54’ 57,20” S/ 43º 14’ 29,11” W e 4 NM (7,408 Km) 

de raio. 
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VERMELHA 4 (Copacabana) 

Limites verticais da superfície até o FL195 e limites laterais definidos pelo cilindro 

com centro nas coordenadas 22º 57’ 46,07” S/ 43º 13’ 36,69” W e 4 NM (7,408 Km) 

de raio. 

 

 

 

SALVADOR 

ÁREA PROIBIDA (VERMELHA) 

Limites verticais da superfície até o FL145 e limites laterais definidos pelo cilindro 

com centro nas coordenadas 12º 58’ 43”S/ 38º 30’ 15”W W e 4 NM (7,408 Km) de 

raio. 
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b) Corredor De Segurança 

 

Volume do espaço aéreo destinado às chegadas e saídas de aeronaves em 

aeródromos localizados no interior de uma Área VERMELHA. As regras para 

utilização do espaço aéreo no Corredor  de  Segurança  foram  as  mesmas  

aplicadas  para  a  Área  AMARELA,  exceto  pela autorização prévia, ficando todas 

as aeronaves sujeitas ao processo de autorização pelo Comandante do 

COMDABRA. 

Com o objetivo de cumprir as tarefas determinadas pelo COMDABRA foi 

estabelecida a seguinte missão para a 1ª Bda AAAe: 

“A fim de contribuir com o COMDABRA na defesa aeroespacial dos Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, realizar a defesa antiaérea dos "Clusters" 

DEODORO, MARACANÃ e COPACABANA (Rio de Janeiro – RJ), no período de 03 

AGO 16 a 22 AGO 16 (Jogos Olímpicos) e 07 SET 16 a 19 SET 16 (Jogos 

Paraolímpicos); e do Estádio Nacional (Brasília – DF), do Estádio Mineirão (Belo 

Horizonte – MG) e da Arena Fonte Nova (Salvador – BA), no período de 03 AGO 

16 a 22 AGO 16 (durante os Jogos Olímpicos)”. 

A intenção do Cmt para a missão foi “garantir a DA Ae das A Sen e dos P Sen, 

com os meios disponíveis  de  Artilharia  Antiaérea,  com  o  máximo  de  segurança  

e  atenção  às  regras  de engajamento  (Estado  de  Ação  FOGO  DESIGNADO,  
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EXCLUÍDA  A  POSSIBILIDADE  DE AUTO-DEFESA). Para tal, todos os militares 

envolvidos deveriam atuar com presteza, precisão e postura enérgica. Esforços 

deveriam ser envidados no intuito de danos colaterais à população civil fossem 

evitados, principalmente quando empregados em áreas urbanas. 

 

c. Aspectos positivos 

    1) As 03 (três) Reuniões de Comando antes dos JO 2016 permitiram providenciar 

os ajustes necessários, sejam operacionais ou logísticos, todos com o aval e 

determinação direta do Cmt 1ª Bda AAAe. 

    2) As OV foram ferramentas fundamentais para a padronização necessária de C². 

Durante a execução dos JO 2016, as guanições empregadas, devido a contínua 

execução nas OV, não haviam dúvidas quanto aos procedimentos a adotar. 

3) As Regras de Engajamento antiaéreas foram essenciais para as condições 

de segurança e para as condições de aprestamento das Unidades de Tiro. 

4) O PVig Drone foram ferramentas essenciais para a consciência situacional da 

Brigada e do Comando Geral de Defesa de Área (CGDA). A transmissão das 

mensagens de observação de drones ocorria do PVig para o COAAe e deste para 

o OLig/CGDA. 

5) O fato dos OLig/CGDA serem Of Sup ajudou na busca e/ou transmissão 

de informações, bem como na representatividade da 1ª Bda AAAe junto ao Escalão 

Superior. 

6) As fichas de certificação/capacitação foram fundamentais para 

padronização da execução das guarnições das UTir, dos COAAe e Radar. 

 

d. Oportunidades de melhoria 

 

    1) Confirmação com maior antecedência do Apoio da FAB; 

    2) Aumentar o uso do Modal Aeroviário, tendo em vista a sensibilidade dos 

materiais, como o RADAR SABER M60, COAAe Eletrônico e Mísseis RBS-70 e 

IGLA-S. 

    3) A Força Aérea Brasileira poderia ter participado das Operações OV com os 

OLAAe atuando na sua função. 

    4) Na OLIMPEX a FAB poderia ter utilizado os COAAe empregados nos JO 2016. 
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    5) Faltou o treinamento de todo o sistema de defesa aeroespacial antes do 

início dos Jogos Olímpicos. 

    6) É necessário que a Força Terrestre tenha consciência da missão da Brigada 

Antiaérea (defesa aeroespacial  e  defesa  da  Força  Terrestre),  para  que  o  

Exército  perca  o  estigma  de  que  as necessidades da antiaérea serão supridas 

pelo COMDABRA. 

    7) A busca pela síntese radar para os COAAe em todos os níveis. 

 

e. Sugestões 

 

    1) Gestões junto ao DECEA para a transmissão da síntese radar via DACOM para 

o EB. 

    2) Palestras e/ou conversas com os CMilA e ECEME para difundir o pensamento 

da missão da antiaérea. 

    3) Aprimoramento dos optrônicos para os PVig, antiaéreos e de drones. 

 

f. Lições aprendidas 

 

   1) O estabelecimento do PVig Drone é ferramenta essencial para a consciência 

situacional perante esta nova ameaça. 

   2) As fichas de certificação são ferramentas fundamentais para que toda a 

tropa alcance o padrão definido pelo Comando da Brigada. 

  3) A integração da defesa antiaérea, com os mísseis RBS-70 e IGLA-S. 

 

g. Melhores práticas 

 

    1) As Operações OLHO VIVO são fundamentais para o exercício do C² e para 

aprimoramento da doutrina de acionamento da defesa antiaérea. 

    2) O tempo de simulador, antes da EsFI, é essencial para um ótimo resultado na 

realização do disparo com os mísseis. 

 

7.    LOGÍSTICA/ECL 

a. Apoio logístico 
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    1) Desdobramento das instalações 

       a) As OM AAAe foram desdobradas da seguinte forma: 

- Cmdo/1ª Bda AAAe e Bia Cmdo/1ª Bda AAAe: nas instalações do 1º GAAAe. 

- 1º GAAAe: nas próprias instalações, na Vila Militar em Deodoro/RJ. 

- 2º GAAAe: no Centro de Estudos de Pessoal (CEP), com alojamentos conteiners, 

e no Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ), no Curso de Artilharia (CArt). 

- 4º GAAAe: 

- 11º GAAAe: nas próprias instalações, em Brasília/DF. 

 

2) Fluxo logístico 

Os fluxo logístico ficou estabelecido pelos Comandos de Defesa Setoriais 

(CDS), principalmente para saúde e Cl  III. 

Cl III: cada CDS ficou com um Posto de Distribuição (composto por 

cisternas), facilitando a descentralização das necessidades pela Base de Apoio 

Logístico do Exército (BaApLog)  para os CDS. 

- 1º GAAAe: uma Vtr Cisterna de 15000L. Supria as necessidades do Cmdo/1ª Bda 

AAAe, Bia Cmdo/1ª Bda AAAe e 1º GAAAe. 

- 2º GAAAe: uma Vtr Cisterna no CEP. 

Supria as necessidades do 2º GAAAe nos CDS Copacabana e CDS Maracanã. 

 

3) Suprimento 

 

CLASSE I 

- As OM foram apoiadas em Sup CL I (QS) com base no efetivo informado 

diariamente no 

SUDIPE e utilizaram o crédito descentralizado para Quantitativo de Rancho (QR) 

para atender suas demandas. 

- A Tropa do 2° GAAAe (+) foi ressuprida em Sup CL I (QS) pelo 21º D Sup, e as 

tropas alojadas no 1° GAAAe foram apoiadas pelo 1° Sup via cadeia de suprimento 

de rotina. 

 

CLASSE II 
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- Foram escalados fiscais de contratos para os serviços de locação de “container 

banheiro”, 

que se reportaram diretamente ao CGDA que realizou a contratação do serviço. 

 

CLASSE III 

- As cotas de combustível de cada OM consolidadas pela Eqp Coor Log foram 

distribuídas nos PCA existentes na Guarnição do Rio de Janeiro da seguinte forma: 

- PCA do 1° GAAAe (Vtr Cisterna Combustível) responsável pelo abastecimento do 

1° GAAAe, Cmdo 1º Bda AAAe, NuBMSAAAe e 6° Bia AAAe AP. 

- PCA da 4°  Bda  Inf  L (Mth) responsável  pelo  abastecimento  das  tropas  do  

Cluster Maracanã. 

- PCA do 2° GAAAe (Vtr Cisterna Combustível) responsável pelo abastecimento 

das Vtr do Cluster Copacabana. 

CLASSE V 

- A munição a ser utilizada na operação foi a de dotação da OM empregada, 

transportada durante a fase de concentração estratégica. 

- Foi enviada uma relação contendo a identificação dos militares responsáveis para 

apanha de munição diretamente na instalação do DCMun, caso fosse necessário 

recompletamento da dotação. 

4) Manutenção 

          a)  Foi  distribuído  um  Plano  de  Manutenção  de  Viaturas  que  previu  que  

caso  fosse extrapolada a capacidade de manutenção dos Destacamentos 

Logísticos das Brigadas, as Vtr seriam recolhidas ao PqRMnt/1, por solicitação do 

CGDA. 

       b) Foram realizados os seguintes testes visando garantir a operacionalidade, 

baseado no manual de manutenção do equipamento RBS-70: 

* Teste do pedestal: 

- Balance Force Tests (F4) 

- Scale Spring Gauge 

- Max/Min Gauge (F42) 

- Force Test (F2) 

 

* Teste do aparelho de pontaria: 
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- Sight Tester (F6) 

- Firing Sequence 

- Proximity Fuze 

- Check Nozzle Spoilers 

- Check Picture Tilt 

- Check Traverse Aiming speed and Wind compensation 

- Alingment Test Equipment (F5) 

- Sight SettingTelescope (F4) 

- Optical Output Meter Radius B 

 

* Aparelho de visão noturna (BORC): 

- IRV Tester CFT 

- Alingment Test IR Sight: COND e BORC 

 

Equipamentos testados: 

2º GAAAe 

Aparelho de Pontaria: 1170 – 1267 – 1449 

Pedestal: 870 – 871 – 910 

 

3º GAAAe 

Aparelho de Pontaria: 1132 – 1448 – 5223 

Pedestal: 886 – 874 – 930 

Aparelho de visão noturna (BORC): 1197 

 

11º GAAAe 

Aparelho de Pontaria: 1446 – 5242 – 5335 

Pedestal: 881 – 883 – 926 

Aparelho de visão noturna (BORC): 1199 

 

Foi realizada a desumidificação dos seguintes aparelhos de pontaria: 

- 2º GAAAe: 1449 

- 3º GAAAe: 1448 

-11ºGAAAe:1446
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        c) Realização de testes e revalidação no pedestal nr 896 (1ºGAAAe) do sistema 

de Míssil Telecomandado RBS – 70 

        d) Substituição do suporte do Dioptro do aparelho de pontaria nº 1170, do 2º 

GAAAe, no CDS Maracanã. 

       e) Substituição do suporte do Dioptro do aparelho de pontaria nº 1170, do 2º 

GAAAe, no CDS Maracanã. 

       f)  Deslocamento  militar  especializado  à  B  Ap  Log  para  o  recebimento  

dos  seguintes materiais: 

- COND completo nº 1187019/1187018: 2014 

- COND completo nº 1187019/1187018: 2055 

- COND completo nº 1187019/1187018: 2075 

- BORC completo nº 1214217/1214209: 1001 (Guia de Recebimento nº 204/16-

DIEM) 

       g) Transferência do material abaixo do B Mnt Sup AAAe para o 1º GAAAe: 

- COND completo nº 1187019/1187018: 2014 

- COND completo nº 1187019/1187018: 2055 

- COND completo nº 1187019/1187018: 2075 

- BORC completo nº 1214217/1214209: 1001 

      h) Troca da mola de suporte do parafuso da tampa da janela do Aparelho de 

Pontaria, nr 1148. do RBS 70, pertencente ao 3º GAAAe. 

 

RADAR SABER 

      i) Manutenção dos quadripés do Radar SABER M60 Nr 11 e Radar SABER M60 

Nr 18 do 2º GAAAe, sendo feita a desmontagem do macaco mecânico. 

      j) Visita ao Arsenal de Guerra do Rio para apoio de usinagem de peça do 

Quadripé do Radar SABER M60. 

      k)  Realização  de  testes  e  manutenção  corretiva,  com  o  apoio  de  técnicos  

da  empresa BRADAR, nos equipamentos Radar SABER M60 Nr 10 (1º GAAAe) e 

Nr 02 (EsACosAAe). 

      l) Realização de testes e manutenção corretiva, com o apoio de técnicos da 

empresa BRADAR, nos equipamentos Radar SABER M60 Nr 11 (CDS Copacabana) 

e Nr 06 (CDS Maracanã). 

     m) Manutenção do quadripé nº 005 da 21ª Bia AAAe PQDT. 
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     n) Manutenção corretiva da UV nº 27, com apoio do CTEX, pertencente à 9ª Bia 

AAAe. 

 

COAAe 

     o) Realização de testes e manutenção corretiva, com o apoio de técnicos da 

empresa RF COM, nos COAAe empregados na operação. 

 

    5) Saúde 

       a) O LQFEx forneceu um Kit de medicamentos para cada G Cmdo 

empregado nos JOP Rio 2016, com base em portaria expedida pela DSau. 

        b) O 1° GAAAe e 2 GAAAe desdobraram seus Postos de Socorro (PS) e 

realizaram o apoio de saúde de pronto atendimento de suas baixas. Foi determinado 

que quando o tratamento extrapolasse a capacidade do PS da OM, o ferido seria 

evacuado, com meios orgânicos, para o hospital dedicado ao “Cluster”: 

       c) Cluster Deodoro: Hospital Geral do Rio de Janeiro; 

       d) Cluster Maracanã: Hospital Central do Exército (HCE); 

       e) Cluster Barra da Tijuca: H Cmp (ASD) ou Hospital Lourenço Jorge (ASD); 

      f) Cluster Copacabana (2º GAAAe): PMPV e HCE; 

      g) F Helcp/ CAvEx: H Ge RJ e HFAAf; e 

      h) Todos os Cluster, para ocorrências de alta complexidade e pacientes feridos 

por agentes biológicos: Hospital Central do Exército. 

Hospitais de referência 

OMS Referência/especialização 

HCE (Hospital Central do Exército) Agentes biológicos 

HFA (Hospital da Força Aérea) Ataque químico 

HNMD (Hospital Naval Marcílio Dias) Ataque radiológico e nuclear 

As OM que realizaram o atendimento médico da tropa (PS e OMS) 

informaram as estatísticas sanitárias diariamente por ocasião do envio da MDOp ao 

CGDA/RJ. 

 

 6) Transporte 

 7) Engenharia 

 8) Recursos humanos 
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 9) Salvamento e socorros 

 

10) Finanças 

- Os recursos financeiros foram aplicados da seguinte forma: 

 

PROJETO 19 – AÇÕES AEROESPACIAIS 

QUADRO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS – GND 3 

 

OM CODUG FINALIDADE ND VALOR 

1º GAAAe 160259 Gêneros alimentícios 33.90.30 55.000,00 

1º GAAAe 160259 Material de expediente 33.90.30 5.000,00 

1º GAAAe 160259 Material mnt vtr 33.90.30 10.000,00 

1º GAAAe 160259 Serviço de lavanderia 33.90.39 8.000,00 

1º GAAAe 160259 Sv mnt vtr 33.90.39 10.000,00 

1º GAAAe 160259 Despesas água, luz e telefone 33.90.39 12.300,00 

 

OM CODUG FINALIDADE ND VALOR 

2º GAAAe 160473 Gêneros alimentícios 33.90.30 40.000,00 

2º GAAAe 160473 Material de expediente 33.90.30 5.000,00 

2º GAAAe 160473 Passagem aérea 33.90.33 4.000,00 

2º GAAAe 160473 Serviço de lavanderia 33.90.39 25.000,00 

2º GAAAe 160473 Suprimento de fundos 33.90.39 2.000,00 

 

OM CODUG FINALIDADE ND VALOR 

3º GAAAe 160369 Aquisição de gêneros 

alimentícios 

33.90.30 2.000,00 

3º GAAAe 160369 Passagens aéreas 33.90.33 6.000,00 

3º GAAAe 160369 Suprimento de fundos 33.90.39 2.000,00 

 

OM CODUG FINALIDADE ND VALOR 

4º GAAAe 160127 Aquisição de gêneros 

alimentícios 

33.90.30 15.000,00 

4º GAAAe 160127 Material de expediente 33.90.30 5.000,00 

4º GAAAe 160127 Passagens aéreas 33.90.33 4.000,00 

4º GAAAe 160127 Suprimento de fundos 33.90.39 2.000,00 
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OM CODUG FINALIDADE ND VALOR 

11º GAAAe 160053 Aquisição de gêneros 

alimentícios 

33.90.30 15.000,00 

11º GAAAe 160053 Material de expediente 33.90.30 5.000,00 

11º GAAAe 160053 Passagens aéreas 33.90.33 5.000,00 

11º GAAAe 160053 Suprimento de fundos 33.90.39 2.000,00 

 

OM CODUG FINALIDADE ND VALOR 

14º BIA AAAe 160181 Aquisição de gêneros 

alimentícios 

33.90.30 15.000,00 

14º BIA AAAe 160181 Aluguel de ônibus 33.90.33 15.000,00 

14º BIA AAAe 160181 Suprimento de fundos 33.90.39 2.000,00 

 

OM CODUG FINALIDADE ND VALOR 

6º Bia AAAe AP 160409 

(3º GAC 

AP) 

Aquisição de gêneros 

alimentícios 

33.90.30 4.000,00 

6º Bia AAAe AP 160409 

(3º GAC 

AP) 

Material mnt vtr 33.90.30 5.000,00 

6º Bia AAAe AP 160409 

(3º GAC 

AP) 

Suprimento de fundos 33.90.30 8.000,00 

6º Bia AAAe AP 160409 

(3º GAC 

AP) 

Suprimento de fundos 33.90.39 4.000,00 

6º Bia AAAe AP 160409 

(3º GAC 

AP) 

Sv mnt vtr 33.90.39 5.000,00 

 

OM CODUG FINALIDADE ND VALOR 

11º Bia AAAe AP 160234 

(5º RCC) 

Aquisição de gêneros 

alimentícios 

33.90.30 4.000,00 

11º Bia AAAe AP 160234 

(5º RCC) 

Material mnt vtr 33.90.30 5.000,00 

11º Bia AAAe AP 160234 

(5º RCC) 

Suprimento de fundos 33.90.39 6.000,00 

11º Bia AAAe AP 160234 

(5º RCC) 

Suprimento de fundos 33.90.30 4.000,00 

11º Bia AAAe AP 160234 

(5º RCC) 

Sv mnt vtr 33.90.39 5.000,00 
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OM CODUG FINALIDADE ND VALOR 

EsACosAAe 160312 Passagens aéreas 33.90.33 4.000,00 

 

OM CODUG FINALIDADE ND VALOR 

Cmdo 1º Bda 

AAAe 

160293 Aquisição de gêneros 

alimentícios 

33.90.30 7.000,00 

Cmdo 1º Bda 

AAAe 

160293 Material de expediente 33.90.30 10.000,00 

Cmdo 1º Bda 

AAAe 

160293 Passagens aéreas 33.90.33 77.700,00 

Cmdo 1º Bda 

AAAe 

160293 Diárias 33.90.15 20.000,00 

 

- As despesas com a contratação do serviço de lavanderia, internet social e 

locação de “container banheiro” foram custeadas pelo CGDA/CML. 

 

   b. Atividades desenvolvidas 

       1) O B Mnt Sup AAAe foi empregado da seguinte forma: 

           a) Foi desdobrado um Dts Log na seção “B” da EsACosAAe para dar 

apoio de Mnt às 

OMDS da 1ª Bda AAAe desdobradas na sede Rio de Janeiro – RJ. 

          b) As panes que surgiam chegavam até o Btl via Msg do zimbra. Após análise 

pelos técnicos do Btl a Msg era respondida com um parecer; se deveria ser 

recolhido para Mnt ou se a Mnt deveria ser feita pelo fabricante. 

          c) Para os materiais recolhidos eram abertas O Sv até que o trabalho fosse 

concluído. 

         d) As OM eram as responsáveis pelo transporte do material a ser manutenido, 

tanto no recolhimento quanto na devolução. 

     2) O Btl também coordenou trocas, cautelas e repasse de PRODE entre as 

OMDS; como a distribuição dos COND/BORC vindos da SAAB para completar os 

sistemas de visão noturna das Seç AAAe de RBS 70. 

     3) Foi realizada a orientação técnica de todas as OMDS (inclusive as que estão 

fora da sede Rio) sobre a melhor forma de alimentar o sistema de visão noturna 

BORC, através de fonte externa de energia, visando poupar suas baterias originais 

que não são recarregáveis. Seguiu para isso uma Msg circular do B Mnt Sup AAAe 

para todas as OMDS. 
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 c. Aspectos positivos 

     1) Existência de alguns itens de Sup Mnt do RBS 70 e Rdr SABER; 

     2) Apoio do Esc Sp nas necessidades de Mnt; 

     3) Recuperação de PRODE durante a operação; 

     4) Existência de militares no Btl com conhecimento técnico do RBS e do Rdr 

SABER. 

 

 d. Oportunidades de melhoria 

     1) Falta de ferramental completo de manutenção; 

     2) Falta das gigas de testes do Rdr SABER; 

     3) Pouco pessoal capacitado em Mnt no B Mnt Sup AAAe; 

     4) Existência ocasional de desvio de função do Btl por elementos externos ao Btl 

durante a operação; 

     5) Sup Rdr SABER não contempla todos os itens, inclusive os de grande 

mortalidade; 

     6) Observação de falhas de operação dos PRODE por parte das guarnições. 

 

e. Sugestões 

    1) Para a realização de uma boa manutenção é imprescindível a aquisição de 

toda material necessário para tal (ferramental, suprimento, gigas de testes, etc), sem 

o qual não será possível retornar o PRODE a sua completa capacidade operacional, 

afetando a operacionalidade da OM; 

    2) No mesmo raciocínio, deve haver pessoal capacitado a empregar o material 

supra-citado para se consumar a Mnt  propriamente dita; 

   3) Realização de instruções de reciclagem com as guarnições visando revisar 

assuntos atinentes a operação que prejudicam a conservação do material e seu 

desempenho. 

 

f. Lições aprendidas 

Durante o emprego do Dts Log Mnt AAAe nos JO Rio 2016, por algumas vezes o Btl 

foi acionado para realizar Mnt que não são de sua incumbência. A base 

doutrinária do Btl diz o seguinte: “O Batalhão de Manutenção e Suprimento de 

Artilharia Antiaérea (B Mnt Sup AAAe) é uma unidade operacional cuja missão 
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precípua é prover o apoio logístico de manutenção de 2º e 3º escalões e o 

suprimento ESPECÍFICOS de artilharia antiaérea.....” (Base Doutrinária do B Mnt 

Sup AAAe). 

Desta feita, materiais não afetos especificamente à AAAe (rádios de maneira 

geral, geradores, Vtr, TI, etc) devem seguir a cadeia de Mnt prevista para cada um 

deles, ou seja, encaminhados às OM ou responsáveis para tal dentro da 

organização que se foi montada. 

O desvio de função do Btl desvirtua seu emprego previsto na base doutrinária. 

Somado às grandes dificuldades já existentes por ainda ser um Núcleo com grandes 

limitações de material e pessoal, o desvio de finalidade prejudica inclusive criação 

da doutrina/mentalidade de manutenção de AAAe dentro da 1ª Bda AAAe, criando-

se a idéia de que o Btl faz manutenção de maneira generalista. 

Por fim, o emprego do B Mnt Sup AAAe deve ser restrito à Mnt AAe conforme 

prevê sua doutrina. 

 

g. Melhores práticas 

Fruto de observações e testes sugere-se que: 

   1) Quanto ao manuseio do quadripé: não levantar ou abaixar o tubo 

telescópico até seu limite para evitar esforço excessivo do conjunto mecânico. 

Foi observado que essa atitude é a grande causadora de panes nesse módulo. 

Para isso, a parafusadeira também deve estar com um torque baixo (abaixo de 6) e 

em uma velocidade reduzida (1 ou 2) para evitar sobrecarga no macaco mecânico. 

   2) O módulo deve ser lubrificado nas partes móveis. Não pode permanecer 

molhado ou guardar molhado. Deve ser retirada areia ou outras impurezas que por 

ventura existam nas partes móveis (limpeza em geral). 

   3) Quanto á ancoragem: foram observadas ancoragens erradas ou mal feitas nas 

posições dos radares. Deve ser usado os tirantes fornecidos com o próprio Rdr e 

esta ser feita no pedestal e não no quadripé. Recomenda-se também a utilização 

de sacos de areia ou outro meio improvisado para a fixação da ancoragem em 

locais de difícil execução (topos de prédio). 

  4) Quanto ao superaquecimento da UPS: este módulo é suscetível a altas 

temperaturas devido a circulação de corrente elétrica de considerável amperagem 

em seu interior. Para resfriar a UPS recomenda-se primeiramente confeccionar uma 
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cobertura para evitar a incidência direta de sol sobre a UPS (principalmente nos 

horários mais quentes do dia). Para isso pode ser usado um poncho, rede de 

camuflagem ou similares para estabelecer uma cobertura. Ressalvamos que a 

cobertura não deve estar encostada na UPS, o que pode resultar no efeito contrário 

ao desejado. 

   5) Outra medida que pode ser adotada e colocação de um ventilador soprando 

sobre o dissipador de calor da UPS. Esse ventilador pode ser ligado à tomada AC 

da própria UPS, evitando a necessidade de outra fonte de alimentação. 

   6) Ambos procedimentos acima podem ser usados em conjunto sem problemas 

(ventilador e cobertura), desta manira o resfriamento será otimizado. 

   7) Não se deve jogar água sobre a UPS. Esse procedimento não está previsto no 

manual do usuário e pode acarretar danos irreversíveis ao módulo. 

 

8. PLANEJAMENTO 

    a. Atividades desenvolvidas 

    b. Aspectos positivos 

    c. Oportunidades de melhoria  

    d. Sugestões 

    e. Lições aprendidas 

    f. Melhores práticas 

 

9. COMANDO E CONTROLE 

     a. Estrutura e funcionamento do CCOp 

 

2 a 3 Projetores Calhas com lâmpadas de LED 

10 telefones (VoiP, RITEx, fixo) 6 Notebooks da Bradar (Rdr) 

1 Tlf Siscomis Cabeamento 

1 TF-3, TF-4 Impressora 

10 Notebooks Triturador de papel 

Cadeiras padronizadas (EsAO) 10 TVs 

Mesas padronizadas (EsAO)  

26 pontos de internet  
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b. Atividades desenvolvidas 

    1) Montagem de uma planilha de controle dos sistemas de C2 disponíveis e o seu 

status. 

    2) Visita aos COp das OMDS estabelecidas 

    3) Instalação de novos sistemas, como o SCCOP. 

    4) Apoio técnico e de manutenção da rede. 

    5) Disponibilização de redes (canais) de rádio para a utilização no alerta contra 

drones, no âmbito do CGDA. 

    6) Instalação dos pontos de internet social e TV por assinatura. 

 

c. Aspectos positivos 

    1) Elaboração de normas e condutas para o caso de panes ou intermitências em 

determinados meios de C2. Contingência. 

    2) Suporte recebido por parte do 2º CTA (RJ), 1º CTA (SP), CGDA (CML), 

BEsCom, 20ª Cia Com Pqdt, Btl C2 CFN (MB) e 1º GCC (FAB). Fundamentais 

para a manutenção da estrutura de C2 durante os jogos. 

     3)  Interação  e trocas  de conhecimentos  entre  os  diversos  operadores  de 

C2envolvidos  na 

Operação. 

     4) Ampliação considerável do nível de adestramento na exploração dos meios de 

C2. 

     5) Estreita ligação entre os sistemas de Com e de TI. 

     6) Sistemas de C2 funcionaram com bastante confiabilidade. Destaques para o 

SRDT e correio eletrônico Zimbra. 

     7) 2º CTA disponibilizou, num dos telefones VoiP, a possibilidade de realização 

de ligações externas de fixo para fixo, facilitando as operações no COp. 

     8) A presença dos engenheiros do  CTEx facilitou bastante o  aprendizado 

da Brigada, na solução de problemas relacionados às Com e TI. 

 

d. Oportunidades de melhoria 

     1) Intermitência durante 4h no SRDT do cluster Maracanã. Necessidade de se 

pensar numa contingência no caso desse tipo de pane. 

     2) Dificuldades e intermitência do Sistema Pacificador. 
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     3) Cadastramento tardio da 1ª Bda AAAe no acesso aos sistemas de câmeras. 

    4) Quantidade de celulares 4G distribuídos para a Bda e suas OMDS insuficientes 

para a demanda. 

    5) Intermitência da transmissão dos dados dos radares. 

 

e. Meios de comunicação e de comando e controle empregados 

    1) FTP 

    2) Correio Eletrônico Zimbra 

    3) Videoconferência 

    4) Câmeras CORio, CICC, dentre outras. 

    5) Sistema Digifort 

    6) Sistema SCCOP 

    7) EB Chat 

    8) Sistema Pacificador 

    9) Sistema C2 em Combate 

  10) SRDT (APX-2000) 

  11) Telefonia celular (4G) 

  12) Telefonia: TF-1, TF-3, TF-4, Siscomis, RITEx e VoIP. 

  13) Sistema Radar Visir 

  14) Terminais Transportáveis, alocados pelo MD. 

  15) ROD 

  16) Intraer 

  17) EBNet 

 

f. Sugestões 

   - Maior banda de dados para utilização dos sistemas para telefonia celular. 

 

g. Lições aprendidas 

    1) Buscar, para cada sistema de C2 distribuído, pelo menos duas outras 

alternativas. 

    2) Elaboração de tutoriais para os operadores empregarem as contingências dos 

meios de C2. 

   3) Ampliação da banda de dados para os celulares 4G. 
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   4) Planejamento do emprego dos meios de C2 com bastante antecedência. 

   5) Montagem do COp e dos meios de C2 com, pelo menos, 10 dias antes da 

operação. 

 

h. Melhores práticas 

    1) Sistema de acionamento dos meios de suporte aos sistemas de C2 em caso de 

intermitência. 

   2) Assessoramento de militares capacitados para a operação, como os 

engenheiros militares do CTEx, do CTA e integrantes das empresas que prestam 

suporte aos materiais de AAAe, no que tange ao C2. 

 

10. COMUNICAÇÃO SOCIAL 

       a. Atividades desenvolvidas 

Durante a execução da operação foram realizadas produções fotográficas e de 

vídeo, matérias para a mídia veiculadas nas mídias sociais do Exército e no hotsite 

específico das Olimpíadas e distribuição de ingressos para competições olímpicas. 

 

       b. Aspectos positivos 

A publicação de todas as matérias produzidas pela Com Soc, com destaque 

para as fotos; A distribuição de ingressos deu motivação a tropa. 

 

      c. Oportunidades de melhoria 

A distribuição de mais ingressos para a tropa. 

 

     d. Sugestões 

Em grandes eventos onde se quer visualização nacional, imprensa de grande 

porte, é necessário a comunicação com antecedência. 

 

     e. Lições aprendidas 

- 

 

    f. Melhores práticas 
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    A rapidez com que as matérias foram liberadas para envio fez com que 

aumentassem as chances de publicação. 

 

11. OPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

       a. Atividades desenvolvidas 

       b. Aspectos positivos 

       c. Oportunidades de melhoria  

       d. Sugestões 

       e. Lições aprendidas 

       f. Melhores práticas 

 

11. ASSUNTOS CIVIS 

       a. Atividades desenvolvidas e ligações estabelecidas 

       b. Aspectos positivos 

       c. Oportunidades de melhoria 

       d. Sugestões 

       e. Lições aprendidas 

       f. Melhores práticas 

 

12. FINANÇAS - ECL 

       a. Atividades desenvolvidas 

       b. Aspectos positivos 

       c. Oportunidades de melhoria  

       d. Sugestões 

       e. Lições aprendidas 

       f. Melhores práticas 

 

13. BANCO DE IMAGENS (todos) 

        Conforme pasta Imagens_JO_1BdaAAAe_Op.



 


