
 

CLAUDIO ALVES DA SILVA 

MAJ QCO 

DDDIIIRRREEEIIITTTOOO   AAAPPPLLLIIICCCAAADDDOOO   ÀÀÀSSS   OOOPPPEEERRRAAAÇÇÇÕÕÕEEESSS   

DDDEEE   GGGAAARRRAAANNNTTTIIIAAA   DDDAAA   LLLEEEIII   EEE   DDDAAA   OOORRRDDDEEEMMM   

SET/2018 



Claudio Alves da Silva – Direito Aplicado às Operações de Garantia da Lei e da Ordem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREITO APLICADO ÀS OPERAÇÕES DE GARANTIA DA 

LEI E DA ORDEM 

 

 

 

 

CLAUDIO ALVES DA SILVA – Maj QCO 



Claudio Alves da Silva – Direito Aplicado às Operações de Garantia da Lei e da Ordem  

 

Trabalho analisando de acordo com as instruções Reguladoras da Gestão de 

Conhecimento Doutrinário ( EB20-IR-10.003) aprovadas pela Port EME Nr 35, de 
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Uma Homenagem Inicial 

 

 

 
 

Em muitas cidades brasileiras, monumentos foram erigidos em memória dos heroicos 

integrantes da Força Expedicionária Brasileira (FEB). 

O dessa imagem, em especial, sempre me marcou muito. Homenageia os expedicionários 

da cidade de Candeias/MG, cidade dos meus pais, avós, tios, primos... O fascínio que me 

despertava, quando criança, essa imagem do Soldado, com sua arma e tenacidade, 

defendendo Brasil, contribuiu para que eu escolhesse a carreira das Armas.  

Assim sendo, é justo prestar homenagem à memória desses treze inspiradores 

candeenses e, na pessoa deles, agradecer e relembrar os feitos de todos os ex-

combatentes integrantes da FEB. 
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Dedicado a Ana, meu amor. 

Louise, Camille e Maria Clara, minhas alegrias. 

Minha mãe Nely, pelo carinho. 

Meu pai, Severino, exemplo de homem, de pai e de profissional. 

Cleide, Cleison, Cleise e Cleonice, meus irmãos. 
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INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento de questões jurídicas que envolvem uma Operação de Garantia 

da Lei e da Ordem (Op GLO) é de interesse para todos os envolvidos nesse tipo de operação.  

Todavia, a legislação referente à Op GLO é dispersa. Acrescente-se a isso a 

ausência de uma obra jurídica, com a visão pragmática, voltada ao cumprimento da missão, 

que esquematize os principais temas jurídicos que suscitam dúvidas nos planejadores 

operacionais e nos executores.   

Tendo em conta este norte, o objetivo do presente estudo é servir como uma 

ferramenta de consulta para aqueles que se encontrarem envolvidos no preparo e no 

emprego da tropa uma Op GLO.  

Alerta-se, desde já, que questões relativas às Operações de Garantia da Votação e 

Apuração, Operações em faixa de fronteira, Ações Subsidiárias, Operações de Polícia 

Judiciária Militar não serão tratadas com profundidade no presente estudo, embora questões 

referentes ao exercício do poder de polícia em Op GLO possam ter aplicação nessas outras 

Operações de Não-Guerra.  

Em razão da recente ocorrência dos chamados ―Grandes Eventos‖ no Brasil, o 

Capítulo 3, cuida da possibilidade de atuação das Forças Armadas nesse contexto. Ali poderá 

ser comparada a forma prevista para o emprego das Forças Armadas nos eventos da Copa do 

Mundo FIFA Brasil 2014 e Olimpíadas Rio 2016 com o emprego efetivo de Forças Armadas 

de outros países, tais como na Copa do Mundo FIFA Alemanha 2006, Jogos Olímpicos de 

Inverno de Vancouver 2010 e Jogos Olímpicos de Verão de Londres 2012. 

O leitor atento observará que o trabalho se divide em duas partes. Num primeiro 

momento, procura-se apresentar conceitos e aspectos gerais indispensáveis à compreensão das 

operações de GLO, bem assim a base legal e os fundamentos jurídicos da atuação das Forças 

Armadas em Op GLO, eis que ainda há vozes que questionam a legalidade de tal forma de 

atuação. Para tanto, demonstra-se, com a História do ordenamento jurídico pátrio, com o 

estudo dos ordenamentos jurídicos de outros países, bem assim com o mais abalizado cabedal 

do pensamento jurídico, a legalidade da atuação das Forças Armadas em Op GLO.  
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A partir do Capítulo 6, apresentam-se, de maneira prática, questões jurídicas 

atinentes ao exercício do poder de polícia, que podem auxiliar no preparo e no emprego da 

FTer em Op GLO. 

É certo que, dada à complexidade do tema, nem todas as questões que podem 

ocorrer numa Op GLO estarão aqui tratadas. Algumas das soluções apresentadas deverão ser 

adaptadas para a realidade de cada ambiente operacional, levando em conta aspectos culturais 

e humanos do local onde se dará a operação, o maior ou menor envolvimento de outros órgãos 

governamentais, a cultura institucional de outras agências envolvidas e os próprios meios a 

serem empregados na operação. 

As críticas, sugestões e, especial, o encaminhamento de material para atualização 

serão sempre bem recebidos. Peço que sejam remetidos para o e-mail calaudyo@gmail.com. 
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1. ASPECTOS JURÍDICOS GERAIS DE UMA OP GLO. 

 

a. Conceituação. 

 

Segundo o Ministério da Defesa (Portaria Normativa Nr 186/MD, de 31 de 

janeiro de 2014), Operação de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) é uma operação militar 

determinada pelo Presidente da República e conduzida pelas Forças Armadas de forma 

episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado. Tem por objetivo a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em situações 

de esgotamento dos instrumentos para isso previstos no art. 144 da Constituição ou em outras 

em que se presuma ser possível a perturbação da ordem (Artigos 3º, 4º e 5º do Decreto Nr 

3.897, de 24 de agosto de 2001). 

O C85-1 e o MD35-G-01 definem Op GLO como operações militares 

conduzidas pelas Forças Armadas, por decisão do Presidente da República, de forma 

episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado, com o propósito de 

assegurar o pleno funcionamento do estado democrático de direito, da paz social e da ordem 

pública. 

O manual MD 35-G-01 trata de GLO nos seguintes termos:  

―atuação coordenada das Forças Armadas e dos Órgãos de Segurança 

Pública na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de quaisquer dos 

poderes constitucionais, possui caráter excepcional, episódico e 

temporário. Ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do 

Presidente da República, após esgotados os instrumentos destinados à 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio. A decisão presidencial para o emprego das Forças Armadas 

nessa situação poderá ocorrer diretamente por sua própria iniciativa ou 

por solicitação dos chefes dos outros poderes constitucionais, 

representados pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado 

Federal ou da Câmara dos Deputados‖.  

Dos conceitos trazidos pelos manuais militares podemos deduzir que Op 

GLO: 

a) é uma operação militar; 

b) é determinada pelo Presidente da República; 
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c) a decisão de emprego das Forças Armadas em uma Op GLO pode ocorrer 

por iniciativa do Presidente da república ou a pedido dos representantes máximos dos poderes 

constitucionais (representados pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado 

Federal ou da Câmara dos Deputados) e dos chefes dos poderes executivos estaduais. 

d) seus objetivos são: 

- garantir a normalidade da vida cotidiana, preservar pessoas e bens; 

 - assegurar o funcionamento das Instituições públicas; 

 - a manutenção e/ou restabelecimento da ordem econômica e social; 

e) ocorre em situações de esgotamento dos instrumentos para isso previstos 

no art. 144 da Constituição ou em outras em que se presuma ser possível a perturbação da 

ordem; 

f) convém ocorrer em um ambiente interagências; 

g) deve ser limitado no tempo e no espaço. 

Operação militar é definida no EB20-MF10.103 da seguinte forma: 

2.1.6 As operações militares são o conjunto de ações realizadas com forças e 

meios militares das FA, coordenadas em tempo, espaço e finalidade, de acordo 

com o estabelecido em uma Diretriz, Plano ou Ordem para o cumprimento de uma 

tarefa, missão ou atribuição. São realizadas no amplo espectro dos conflitos, desde 

a paz estável até o conflito armado/guerra, perpassando pela paz instável e 

situações crises, sob a responsabilidade direta de autoridade militar competente. 

 

Importante destacar que as condicionantes jurídicas para a realização de 

operações militares têm sido catalogadas, em vários países, em manuais de Direito 

Operacional, podendo ser apontadas como referência o Operational Law Handbook, do 

Exército Americano, e o Manual de Derecho Operacional das Forças Militares da 

Colômbia. Diversos cursos de Direito Operacional são oferecidos em vários países, 

inclusive cursos universitários, como ocorre na Austrália, onde o curso ―Military Operations 

Law‖ é oferecido pela universidade de Adelaide. O Direito Operacional visa, portanto, dar 

cabedal jurídico para o planejamento, direção e condução de operações militares. 

No Brasil, porém, inexiste, ainda, um Manual de Direito Operacional 

Militar. Tampouco essa disciplina nos cursos de Direito ou, com esta nomenclatura, em 
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Escolas Militares. Todavia, é factível falar na existência de um Direito Operacional Militar 

Brasileiro.  

Isso porque as operações militares são regidas pela Constituição, pelas Leis 

brasileiras e por atos normativas emanados da Presidência da República, do Ministério da 

Defesa e dos Comandos de cada Força Armada, além dos manuais expedidos em cada uma 

das Forças Armadas, cabendo mencionar até a incidência de normas internacionais, tais como 

convenções sobre Direitos Humanos e, também, as Convenções de Genebra, por exemplo. 

Entendo que Direito Operacional possa ser definido como o conjunto de 

normas e princípios jurídicos que tratam do emprego operacional de uma força armada. 

Abrange tanto as normas e princípios nacionais, como as normas, princípios, usos e costumes 

internacionais que tratam do emprego operacional de uma Força Armada. 

Estudando as normas jurídicas que condicionam as operações militares no 

Brasil, podemos extrair do Direito Operacional Militar Brasileiro, os seguintes princípios: 

- Legalidade – o emprego operacional da Força Armada somente se dá nas hipóteses 

previstas em lei. 

- Prevalência dos direitos humanos – em qualquer situação de emprego, as ações 

operacionais militares tem por condicionante o respeito aos direitos humanos e à dignidade da 

pessoa humana. 

- Observância dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – as 

garantias constitucionais são norte a ser seguido durante a realização de operações militares. 

- Observância dos tratados e convenções internacionais – as normas estabelecidas em 

tratados e convenções internacionais, com as quais o Brasil se comprometeu, incidem, direta 

ou indiretamente, sobre as operações militares desenvolvidas pelas Forças Armadas. 

Especialmente quando as operações militares se derem em nível internacional, na ocorrência 

de conflitos armados, missões de paz e, também, quando estiver caracterizada a ocorrência de 

conflito armado não internacional, além das normas internas, as normas estabelecidas em 

tratados e convenções internacionais guiarão o preparo e o emprego das Forças Armadas. 

- Razoabilidade e proporcionalidade no uso da força – nas operações militares o uso da 

força sempre terá por parâmetro a razoabilidade e a proporcionalidade. 
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- Subsidiariedade do emprego das Forças Armadas – salvo situações de defesa da pátria, o 

emprego das Forças Armadas ocorrerá de forma subsidiária e complementar aos demais 

órgãos estatais. 

- Decisão política do emprego – salvo previsão legal expressa, a realização de operações 

militares depende de determinação do Presidente da República. 

- Competência jurisdicional da Justiça Militar da União – nas operações militares, os 

delitos imputados aos integrantes do componente militar ou contra ele cometidos, desde que 

previstos no Código Penal Militar, serão de competência da Justiça Militar da União. 

 

b. O que significa garantir a Lei e a Ordem - Sua importância e a 

razão do emprego das Forças Armadas nesse tipo de Operação. 

 

Conforme prevê o artigo 142da Constituição Federal, as Forças Armadas 

(Exército Marinha e Aeronáutica) ―são instituições nacionais permanentes e regulares, 

organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente 

da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por 

iniciativa de qualquer destes poderes, à garantia da lei e da ordem‖. 

Portanto, no Brasil permite-se o emprego dos efetivos das Forças 

Armadas para garantir a lei e a ordem. 

A determinação constitucional este regulamentada na Lei Complementar 

Nr 97, de 9 de junho 99, com as alterações trazidas, em 2004 e 2010, respectivamente, pelas 

Leis Complementares Nr 117 e Nr 136. Há, ainda, um extenso cabedal normativo que 

disciplina ou interfere na atuação das Forças Armadas, que será destacado final desta 

exposição. 

Voltando ao texto constitucional, constata-se que dele consta a expressão 

―garantia da lei e da ordem‖. Não da lei ou da ordem. E isso é bastante significativo porque, 

para fins de emprego das Forças Armadas, no contexto interno, busca-se assegurar, 

simultaneamente, que as leis nacionais mantenham-se vigor e que a ordem pública seja 

preservada. 
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Fazer cumprir a lei parece algo mais palpável e inteligível. As Forças 

Armadas podem vir a ser empregadas para que as leis nacionais, aprovadas na forma 

prevista na Constituição – inclusive ela própria - se mantenham em vigor. 

Por outro lado, o conceito ordem, que se traduz na ordem pública, é mais 

amplo e, portanto, carece análise mais atenta. Trata-se de algo de difícil definição, embora 

possa ser facilmente compreendido, empiricamente, o momento em que a ordem pública 

existe e vige e quando ela deixa de existir e as estruturas sociais entram em colapso. Sobre a 

dificuldade em definir ordem pública, VINCENZI e MACHADO (2009), dissertando sobre 

ordem pública, destacaram que: 

―Há linha de entendimento doutrinário que tende a conceituar a Ordem 

Pública como a tradução do sentimento de toda uma nação (DOLINGER, 

1997); e que há também outros pesquisadores, que entendem que a Ordem 

Pública está intrínseca no sistema jurídico de um Estado Soberano (GRECO 

FILHO, 1978), de modo que uma situação notadamente estranha à cultura 

jurídica, à Constituição, ao interesse social e aos direitos mais basilares de 

um povo seria contrária à Ordem Pública (PUCCI, 2007)‖. 

Ao fim, concluíram que o conceito de Ordem Pública é multifacetário e 

admite uma série de definições. Mas, mesmo dentro dessa pluralidade de conceitos, as 

normas de caráter público e aquelas que traduzem proteção a direitos fundamentais, ainda 

que infraconstitucionais, devem sempre ser consideradas. 

Os conceitos de ordem pública, em geral, orbitam em torno da ideia de 

que se trata - nos dizeres de ELIA JÚNIOR (2006) - de ―um reflexo dos valores de 

determinada época e de certas culturas jurídicas, representando, assim, os valores que a 

moral vigente em nossa cultura jurídica considera fundamentais. Assim, tudo que se 

mostrar contrário a essa conformação moral básica será considerado contrário à ordem 

pública (...).‖ 

Um bom entendimento de ordem pública foi traduzido por TARANTA 

(2008), no sentido de que: 

―(...) as normas de ordem pública, tanto no direito interno como no direito 

internacional, constituem os princípios indispensáveis para organização da 

vida social, conforme os preceitos do direito, consubstanciando um conjunto 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


 

Claudio Alves da Silva – Direito Aplicado às Operações de Garantia da Lei e da Ordem  

16 

de regras e princípios, que tendem a garantir a singularidade das instituições 

de determinado país e a proteger os sentimentos de justiça e moral de 

determinada sociedade‖. 

LAZZARINI (1991), ressalvando a posição de Diogo de Figueiredo 

Moreira Neto, ensina que a noção de ordem pública é muito mais ampla e envolvente que a 

de segurança pública: 

(...) Igualmente a festejados administrativistas pátrios e europeus, entendo que 

a segurança pública é um aspecto da ordem pública, concordo até que seja um 

dos seus elementos, formando a tríade ao lado da tranquilidade pública c 

salubridade pública, como partes essenciais de algo composto. Saliento que 

não é uma ordem pública reduzida como já se interpretou. 

O eminente Diogo de Figueiredo Moreira Neto entende que a relação entre 

ordem pública não é de todo para parte, mas de "efeito para causa", 

concluindo que a "segurança pública é o conjunto de processos políticos e 

jurídicos destinados a garantir a ordem pública na convivência de homens em 

sociedade". 

A divergência, mais bem analisada, não é tão profunda quanto parece, pois o 

todo é mesmo sempre efeito de suas partes, e a ausência de uma delas já o 

descaracteriza. Assim, não há conflito ao afirmar-se que a ordem pública tem 

na segurança pública um dos seus elementos e uma das suas causas, mas não 

a única. 

Ao afirmar que a "segurança pública é o conjunto de processos (...)", Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto superdimensiona e aproxima o conceito doutrinário 

da sua materialização, pois processo, sob o prisma jurídico, é a série 

ordenada de atos sucessivos, entremeando-o com o conceito de defesa pública: 

"Conjunto de atitudes, medidas e ações adotadas para garantir o cumprimento 

das leis de modo a evitar, impedir ou eliminar a prática de atos que perturbem 

a ordem pública‖. 

Ainda sobre o tema, LAZARINI (1987) a seguinte noção sobre ordem 

pública: 
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―Na verdade, nada mais incerto em direito do que a noção de ordem pública. 

Ela varia no tempo e no espaço, de um para outro país e, até mesmo, em 

determinado país de uma época para outra. Nos anais da jurisprudência, 

aliás, tornou-se conhecida a frase do Conselheiro Tillon, da Corte de 

Cassação de Paris, deque procurar definir o termo ordem pública é aventurar-

se a pisar em areias movediças. 

Todos, porém, compreendem e sentem que ela se constitui dos princípios 

superiores que formam a base da vida jurídica e moral de cada povo, 

formando um sistema institucional destinado a defender, como disse 

CALANDRELLI, altas concepções morais, políticas, religiosas e econômicas 

que fundamentam a organização do Estado, dentro do equilíbrio normal da 

vida do indivíduo e da nação. De Plácido e Silva diz entender-se por ordem 

pública ‗a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades 

exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem 

constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora 

seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela 

derivada‘. 

E desse sentir é, também, JOSÉ CRETELLA JUNIOR quando com apoio em 

WALINE, diz: ‗A noção de ordem pública é extremamente vaga e ampla. Não 

se trata, apenas, da manutenção material da ordem na rua, mas também da 

manutenção de uma certa ordem moral‘. 

VEDEL traz que ‗a noção de ordem pública é básica em direito 

administrativo, sendo constituída por um mínimo de condições essenciais a 

uma vida social conveniente. A segurança dos bens e das pessoas, a 

salubridade e a tranquilidade formam-lhe o fundamento. A ordem pública 

reveste-se também de aspectos econômicos (luta contra o monopólio, o 

açambarcamento, a carestia) e também estéticos (proteção de lugares e 

monumentos)‘. 

LOUIS ROLLAND, professor de Direito Público Geral da Faculdade de 

Direito de Paris, ao cuidar da política administrativa, enfatizou ser a noção de 

ordem pública extremamente vaga. Mas, partindo de textos legais, diz ter a 

polícia por objeto assegurar a boa ordem, isto é, a tranquilidade pública, a 
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segurança pública e salubridade pública, concluindo, então, por asseverar que 

assegurar a ordem pública é, em suma, assegurar essas três coisas, pois a 

ordem pública é tudo aquilo, nada mais do que aquilo. 

A ordem pública é mais fácil de ser sentida do que definida, mesmo porque e 

lavaria de entendimento no tempo e no espaço. Aliás, nessa última hipótese, 

pode variar, inclusive, dentro de um determinado país. Mas sentir-se-á a 

ordem pública segundo um conjunto de critérios de ordem superior, políticos, 

econômicos, morais e, até mesmo, religiosos. A ordem pública não deixa de 

ser uma situação de legalidade e moralidade normal, apurada por quem tenha 

competência para isso sentir e valorar. A ordem pública, em outras palavras, 

existirá onde estiver ausente a desordem, isto é, os atos de violência, de que 

espécie for, contra as pessoas, bens ou o próprio Estado. 

E, no que interessa à Polícia, a ordem pública, que elas tem por missão 

assegurar, definir-se-á pelo seu caráter principalmente material, cuidando de 

evitar desordens visíveis, isto é, só as manifestações exteriores de desordem 

justificam a sua intervenção‖. 

Na legislação pátria, encontramos o conceito de ordem pública no 

Decreto nº 88.777, de 30.9.1983: 

―conjunto de regras formais, que emanam do ordenamento jurídico da Nação, 

tendo por escopo regular as relações sociais de todos os níveis, do interesse 

público, estabelecendo um clima de convivência harmoniosa e pacífica, 

fiscalizado pelo poder de polícia, e constituindo uma situação ou condição que 

conduza ao bem comum‖. 

Dito isso, podemos concluir que a ordem pública é consequência da 

ordem jurídica estabelecida pelo conjunto das leis de uma nação. Logo, ela reflete os 

valores dominantes e a cultura jurídica vigente em determinada época. 

Em decorrência, tem-se que a preservação da ordem pública só pode 

realizar-se dentro do ordenamento jurídico e pelos Poderes do Estado, de forma integrada e 

harmoniosa a fim de garantir a democracia e a preservação dos direitos e interesses da 

nação. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97469/decreto-88777-83
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A manutenção da lei e da ordem é, portanto, de vital importância para o 

exercício da democracia e a para a própria existência do Estado. Por essa razão, o Estado 

pode optar por empregar a expressão maior de seu poder militar para conseguir esse 

desiderato da forma preconizada pelo ordenamento jurídico e gerenciado pelos Poderes do 

Estado, que estabelecerão as formas de emprego – missão do Legislativo – determinarão o 

uso das Forças Armadas e baixarão as competentes diretrizes – Poder Executivo – e julgarão 

a legalidade e as eventuais lesões ou ameaças a direito decorrentes dessa atividade – Poder 

Judiciário. 

É nesse contexto que encontramos a prescrição do emprego das Forças 

Armadas na Garantia da Lei e da Ordem nas Constituições Brasileira e, também nas de 

outras nações democráticas, como veremos mais adiante. 

 

c. Doutrina Jurídica sobre Op GLO. 

Não apenas os manuais militares se preocupam com a atuação das Forças 

Armadas em uma Op GLO. A doutrina jurídica também se ocupa do estudo desta forma de 

atuação especial das Forças Armadas. 

José Afonso da Silva, em seu ―Curso de Direito Constitucional Positivo‖, 

Malheiros Editores, 33ª Edição – 2010, página 772, giza que:  

―A Constituição vigente abre a elas um capítulo do Título V sobre a defesa do Estado e 

das instituições democráticas com a destinação acima referida, de tal sorte que sua 

missão essencial é a da defesa da Pátria e a garantia dos poderes constitucionais, o que 

vale dizer defesa, por um lado, contra as agressões estrangeiras em caso de guerra 

externa e, por outro lado, defesa das instituições democráticas, pois a isso corresponde 

a garantia dos poderes constitucionais, que, nos, termos da Constituição emanam do 

povo (art. 1º, parágrafo único). Só subsidiária e eventualmente lhes incumbe a defesa 

da lei e da ordem, porque essa defesa é de competência primária das forças de 

segurança pública, que compreendem a polícia federal, e as polícias civil e militar dos 

Estados e do Distrito Federal. 

[...] 

Sua interferência na defesa da lei e da ordem depende, além do mais, de convocações 

dos legítimos representantes  de qualquer dos poderes federais: Presidente da Mesa do 

Congresso Nacional, Presidente da República ou  Presidente do Supremo Tribunal 

Federal. Ministro não é poder constitucional. Juiz de Direito não é poder 

constitucional. Juiz Federal não é poder constitucional. Deputado não é poder 

constitucional. Senador não é poder constitucional. São simples membros dos poderes e 

não os representam. Portanto, a atuação das Forças Armadas convocadas por Juiz de 

Direito ou por Juiz Federal, ou mesmo por algum Ministro do Superior Tribunal de 

Justiça ou até mesmo do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional e arbitrária, 
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porque estas autoridades, por mais importantes que sejam, não representam qualquer 

dos poderes constitucionais federais.‖ 

Nesse diapasão, Ivo Dantas, in ―Da defesa do Estado e das Instituições 

Democráticas na Nova Constituição (Direito Constitucional de Crise ou Legalidade 

Especial)‖, página 148, leciona que: 

 ―Observe-se que o texto não inclui, em princípio, as Forças Armadas como 

responsáveis pela segurança pública, salvo se requisitadas por um dos poderes 

(Legislativo, Executivo e Judiciário) e apenas para defenderem a lei e a ordem.‖  

Também Uadi Lâmmego Bulos (Curso de Direito Constitucional, 4ª ed., 

página 1267) preceitua que: 

―A missão precípua das Forças Armadas, portanto, é a defesa da Pátria e a garantia 

dos poderes constitucionais, que, harmônicos e independentes (CF, art. 2º), têm a sua 

fonte nas aspirações populares (CF, art. 1º, parágrafo único). 

Esporadicamente, contudo, incumbi-lhe defender a lei e a ordem interna, atribuições 

típicas de segurança pública, exercidas pelas polícias civil e militar dos Estados e do 

Distrito Federal‖.  

Emerson Garcia, no artigo ―As Forças Armadas e a Garantia da Lei e da 

Ordem‖, realça que: 

―Como se percebe, a atuação das Forças Armadas pode ocorrer em situações de 

guerra ou de paz, no exterior ou no interior do seu território de origem. Essa atuação, 

no entanto, tanto pode ocorrer a título principal, refletindo um dever jurídico imediato, 

como a título acessório, que surgirá quando constatada a impossibilidade de os órgãos 

de segurança pública remediarem a situação de injuridicidade que abala o Estado e a 

sociedade. Nesse último caso, uma interpretação teleológico-sistemática da 

Constituição brasileira de 1988 exige seja observado um referencial de 

subsidiariedade. No plano administrativo, o princípio da subsidiariedade parte da 

premissa de que o interesse público será melhor tutelado com a descentralização 

administrativa: o poder administrativo, assim, deve ser exercido no plano mais baixo 

possível, aproximando os centros de decisão dos sujeitos destinatários da ação 

administrativa; somente quando o exercício do poder se mostre ineficaz no plano 

inferior é que será acionado o órgão de escalão superior, e assim sucessivamente. 

[...]  

Conclui-se, assim, que a intervenção das Forças Armadas, no âmbito interno, em 

situação de normalidade institucional, há de ser devidamente motivada pela 

ineficiência dos órgãos que, por imposição constitucional, possuem, como dever 

jurídico imediato, a obrigação de zelar pela segurança pública.‖ 

 

Facilmente se observa que as conclusões dos grandes mestres do Direito 

Constitucional Brasileiro vão ao encontro do que se preconiza nos manuais militares. Assim 

as Op GLO são plenamente legais diante da ordem constitucional em vigor, sendo 

perfeitamente delimitadas em lei. 
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d. Previsão Constitucional das Op GLO 

A previsão de emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem 

não constitui em inovação da Constituição de 1988. Todas as Constituições anteriores 

previam essa missão para as Forças Armadas. Vejamos: 

Constituição de 1824: 

Art. 148. Ao Poder Executivo compete privativamente empregar a Força Armada 

de Mar, e Terra, como bem lhe parecer conveniente á Segurança, e defesa do 

Império. 

Constituição de 1891: 

Art 14 - As forças de terra e mar são instituições nacionais permanentes, 

destinadas à defesa da Pátria no exterior e à manutenção das leis no interior. 

A força armada é essencialmente obediente, dentro dos limites da lei, aos seus 

superiores hierárquicos e obrigada a sustentar as instituições constitucionais. 

Constituição de 1934: 

 Art 162 - As forças armadas são instituições nacionais permanentes, e, dentro da 

lei, essencialmente obedientes aos seus superiores hierárquicos. Destinam-se a 

defender a Pátria e garantir os Poderes constitucionais, e, ordem e a lei.  

Constituição de 1937: 

  Art 166 - Em caso de ameaça externa ou iminência de perturbações internas, ou 

existência de concerto, plano ou conspiração, tendente a perturbar a paz pública 

ou pôr em perigo a estrutura das instituições, a segurança do Estado ou dos 

cidadãos, poderá o Presidente da República declarar em todo o território do 

Pais, ou na porção do território particularmente ameaçada, o estado de 

emergência.        (Redação da pela Lei Constitucional Nr 5, de 1938) 

Desde que se torne necessário o emprego das forças armadas para a defesa do 

Estado, o Presidente da República declarará em todo o território nacional ou em 

parte dele o estado de guerra. 

Constituição de 1946: 

 Art 177 - Destinam-se as forças armadas a defender a Pátria e a garantir os 

poderes constitucionais, a lei e a ordem. 

Constituição de 1967: 

  Art 92 - As forças armadas, constituídas pela Marinha de Guerra, Exército e 

Aeronáutica Militar, são instituições nacionais, permanentes e regulares, 

organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do 

Presidente da República e dentro dos limites da lei. 

 § 1º - Destinam-se as forças armadas a defender a Pátria e a garantir os Poderes 
constituídos, a lei e a ordem. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCT/LCT005.htm#art2
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Constituição de 1969: 

Art. 91. As Forças Armadas, essenciais à execução da política de segurança 

nacional, destinam-se à defesa da Pátria e à garantia dos poderes constituídos, da 

lei e da ordem. 

Portanto, deve-se ter em conta que a tradição constitucional brasileira 

sempre conferiu às Forças Armadas à defesa ou garantia da lei e da ordem, situação esta que 

se verifica também no ordenamento constitucional de outras grandes democracias ocidentais. 

A Constituição de 1988 prevê o seguinte: 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com 

base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 

República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 

§ 1º - Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na 

organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. 

Grifados os pontos mais importantes do art. 142 e seu §1º, temos que é 

missão Constitucional das Forças Armadas realizar a GLO, na forma da Lei Complementar, 

que será estudada no item e. do presente capítulo 

e. Op GLO e o Direito Comparado. 

Disposições semelhantes às da Constituição brasileira podem ser 

encontrados em constituições de outras grandes democracias ocidentais. Nesse sentido, 

Emerson Garcia ensina que: 

―No direito espanhol, por exemplo, as ―fuerzas armadas‖ e as ―fuerzas y cuerpos 

de seguridad del Estado‖ têm atribuições bem definidas: às primeiras compete 

―garantir a soberania e independência da Espanha, defender a integridade 

territorial e o ordenamento constitucional‖; às segundas compete ―proteger o 

livre exercício dos direitos e liberdades e garantir a segurança cidadã‖. Em 

qualquer caso, a força pública atua sob autoridade e direção do Governo, que 

poderá, em situações extremas, pleitear a declaração dos estados de alarme, de 

exceção e de sítio. A política militar e de defesa, apesar de essencialmente ligada à 

política exterior, o que se verifica nas hipóteses de conflito bélico com Estado 

estrangeiro, também alcança a política interior, assegurando a defesa da ordem 

constitucional em caso de rebelião interna. Na Itália, situa-se no âmbito das 

funções presidenciais a possibilidade de determinar o emprego legítimo das forças 

armadas em caso de crise internacional ou interna. Na Alemanha, do mesmo 

modo, admite-se que as Forças Armadas, em caso de defesa ou tensão, apóiem as 

medidas policiais, atuando em regime de cooperação com as autoridades 

competentes. Tratando-se de perigo imediato para a existência ou o regime 

fundamental de liberdade e democracia da Federação ou de um Estado, e não 

estando o Estado afetado disposto ou em condições de combatê-lo com suas forças 

de segurança, o Governo Federal o fará com o emprego das Forças Armadas, 
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assumindo o controle da polícia desse Estado ou, se necessário, também de 

outros.‖ 

Um exemplo disso é a Confederação Suíça, que prevê, em sua Constituição 

Federal, o emprego subsidiário do Exército na segurança pública
1
 em conjunto com a Polícia.  

Essa forma de emprego somente ocorre em situações de interesse público e 

quando as autoridades não são mais capazes de lidar com as suas tarefas por falta de pessoal, 

de material ou de tempo.  

Conforme previsto no artigo 70 parágrafo 2 da Lei das Forças Armadas 

Suíças, a Assembleia Federal deve aprovar o uso, quando deverão ser empregados mais de 

2.000 militares ou da nas situações em que o emprego durará mais de três semanas. 

No portal do governo da Confederação Suíça
2
, foi consignado que o 

Exército deve apoiar as autoridades civis se os seus meios empregados na defesa contra 

ameaças graves à segurança interna já não são suficientes em termos de pessoal, 

equipamentos e tempo para lidar com a situação. É o que o governo suíço nomeia como 

princípio da subsidiariedade. 

Tal princípio, todavia, como faz questão de deixar claro o governo suíço, 

não impede a realização de exercícios conjuntos e a manutenção de plataformas de 

comunicação entre a polícia e o Exército suíços, o que é visto como reforço do princípio da 

subsidiariedade. 

Naquela nação, há sete princípios básicos formaram a base para a 

subsidiária de segurança do Exército em operações de segurança interna. 

1. O Exército apoia as autoridades civis, com base em questões pertinentes, 

em que as expectativas de desempenho de concreto são definidas. O uso do Exército e o seu 

emprego, em geral, exige a aprovação dos órgãos políticos relevantes. 

2. A responsabilidade emprego é das autoridades civis; a responsabilidade 

da conduta, das militares. 

                                                           
1
 Art. 58 Exército 

1 A Suíça dispõe de um exército que, de carácter genérico, é organizado segundo o princípio da milícia. 

2 O exército serve para evitar guerras e contribui para a manutenção da paz; ele defende o país e sua população. Apoia 

as autoridades civis na defesa contra ameaças graves à segurança interna e no controle de outras situações 

extraordinárias. A lei pode prever tarefas adicionais. 

3 O emprego do exército é assunto da Confederação. Os cantões podem empregar suas unidades para manutenção da 

ordem pública no seu território se os recursos das autoridades civis para combater ameaças graves à segurança 

interna deixam de ser suficientes. 
2
 http://www.vtg.admin.ch/it/attualita/impieghi-e-operazioni/sse.html 
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3. Para utilização no âmbito da segurança interna respeita-se o princípio da 

subsidiariedade. 

4. Benefícios são negociados e estabelecidos de acordo com os recursos 

disponíveis. Os empregos relevantes são definidos em termos de conteúdo, tempo e espaço. 

5. As regras de engajamento e comportamento são tratados no âmbito de um 

diálogo. Os conflitos daí surgidos são dirimidos pelas autoridades civis. 

6. A salvaguarda da soberania do ar é da responsabilidade da Confederação. 

Por razões de segurança, o Conselho Federal pode restringir a navegação no espaço aéreo e 

coordenar o policiamento aéreo. Autoridades civis podem propor as medidas federais para a 

proteção do espaço aéreo. 

7. Processos e tarefas devem ser treinados em exercícios e em cooperação 

entre os organismos civis e militares e devem ser aprofundados em todos os níveis. 

O portal oficial suíço ainda nomeia algumas operações dessa natureza 

realizados pelo Exército daquela nação: "AMBA CENTRO", "LITHOS" e "TIGER"/"FOX" e 

também o emprego subsidiário de segurança em favor do Cantão Grigioni e na Euro‘08, todos 

fundados no princípio da subsidiariedade. 

 

f. Op GLO e os institutos da Intervenção Federal, Estado de Sítio e 

Estado de Defesa. 

 

Há, no entanto, quem interprete o artigo 142 da Constituição Federal dando 

o entendimento de que a expressão ―garantia da lei e da ordem‖ se referiria, na verdade, à 

atuação das Forças Armadas nos hipóteses de intervenção federal, estado de defesa e estado 

de sítio. 

Por isso, é preciso deixar claro que se trata de institutos jurídicos distintos. 

As situações específicas de estado de sítio e estado de defesa são chamadas, 

pela doutrina jurídica de ―Direito Constitucional de Crise‖, ―Sistema Constitucional de 

Crises‖, ―Legalidade Especial‖ ou ―Regime de Legalidade Extraordinária‖. Objetivam a 

segurança do Estado e de suas instituições e à própria defesa da Constituição como 

instrumento assecuratório dos direitos individuais frente ao Poder estatal e são previstas nos 
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artigos 136 a 141 da Constituição Federal. Sua origem remota a Roma, quando, em períodos 

conturbados, era instaurada a Magistratura Extraordinária.  

O estado de defesa visa a preservar ou prontamente restabelecer, em locais 

restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente 

instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. 

Decreto presidencial determinará o prazo de duração e especificará as áreas abrangidas pela 

medida, bem como as providências coercitivas a serem adotadas.  

O tempo de duração não pode ser superior a trinta dias, havendo a 

possibilidade de apenas uma prorrogação, por igual período, se persistirem as razões que 

justificaram a decretação.  

Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da 

República, dentro de vinte e quatro horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao 

Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. 

Durante o estado de defesa poderão ser adotadas medidas coercitivas a 

vigorarem, dentre as quais a restrição aos direitos de:  

- reunião, ainda que exercida no seio das associações;  

- sigilo de correspondência; sigilo de comunicação telegráfica e telefônica; e 

- a possibilidade de ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, 

na hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes. 

Em relação à prisão, o § 3º do art. 136 da Constituição Federal assegura o 

seguinte: 

§ 3º - Na vigência do estado de defesa: 

I - a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será 

por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for 

legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial;  

II - a comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado 

físico e mental do detido no momento de sua autuação; 

III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, 

salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário; 

IV - é vedada a incomunicabilidade do preso.  

Outro aspecto que diferencia o estado de defesa da Op GLO é que, antes de 

ser decretado, deve ser ouvido o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. 

O estado de sítio consiste na instauração de uma legalidade extraordinária, 

por determinado tempo e em certa área, objetivando preservar ou restaurar a normalidade 
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constitucional perturbada por comoção grave de repercussão nacional ou por situação 

beligerante com Estado estrangeiro.  

É medida mais grave que o estado de defesa.  

O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias a 

sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o 

Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.  

As restrições a direitos fundamentais são ainda maiores no estado de sítio, 

eis que a própria Constituição prevê a possibilidade de adoção das seguintes medidas contra 

as pessoas:  

Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, 

só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: 

I - obrigação de permanência em localidade determinada; 

II - detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes 

comuns; 

III - restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das 

comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, 

radiodifusão e televisão, na forma da lei; 

IV - suspensão da liberdade de reunião; 

V - busca e apreensão em domicílio; 

VI - intervenção nas empresas de serviços públicos; 

VII - requisição de bens.  

Antes de ser decretado o estado de sítio, deve ser ouvido o Conselho da 

República e o Conselho da Defesa Nacional. 

A intervenção federal, por seu turno, tem por objetivo à preservação do 

equilíbrio federativo e está prevista nos artigos 34 a 36 da Constituição Federal.  

Haverá intervenção federal, com o emprego das Forças Armadas, na 

hipótese do inciso III do artigo 34, que prevê a intervenção para ―por termo a grave 

comprometimento da ordem pública‖.  

A perturbação da ordem que justifica a intervenção e o emprego das Forças 

Armadas deve ser aquela a que o Estado-membro não possa ou não esteja interessado em 

superar. 

Há requisitos específicos para uma intervenção federal, que a diferem de 

uma Op GLO: antes de decretar a intervenção, o Presidente deve apenas consultar o 

Conselho de Defesa Nacional, embora a opinião deste não vincule a decisão a ser tomada, no 
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entanto, não o vincula. Após a decretação da intervenção, o ato deve ser submetido à 

apreciação do Congresso Nacional, no prazo de 24 horas, conforme previsto no § 1º do art. 36 

da Constituição Federal, que poderá ou não aprovar a intervenção decretada. 

Há diferenças entre as hipóteses de Op GLO e as de intervenção federal, de 

estado de defesa e de estado de sítio. Essa diferença é ressaltada pelo Ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF) Dr. Luís Roberto Barroso, no artigo ―Atuação das Forças Armadas 

em segurança tem de ser excepcional‖: 

As ações de segurança pública associadas a tais situações interferem, 

potencialmente, com o exercício de direitos fundamentais e com a autonomia 

federativa. Por tais razões, o eventual emprego das Forças Armadas nesses 

contextos estará sujeito a limites e controles políticos especiais, que incluem 

restrição de tempo, demarcação de área geográfica e fiscalização parlamentar 

rígida. É de interesse assinalar que as três medidas excepcionais aqui tratadas 

constituem limitações circunstanciais ao poder constituinte derivado, impedindo 

seja emendada a Constituição durante sua vigência. 

 

Especificamente sobre GLO, afirma o eminente Ministro que: 

 

A Lei, portanto, permite que as Forças Armadas realizem operações de segurança 

pública sem que haja a necessidade de se decretar intervenção federal, estado de 

defesa ou estado de sítio. Essa circunstância, de fato, facilita que essa atuação 

tenha lugar. Foi esse justamente o propósito que guiou edição da Lei 

Complementar 97/99. O parecer da Comissão de Segurança da Câmara de 

Deputados sobre o então projeto de lei, relatado pelo deputado Antonio Carlos 

Biscaia (PT-RJ) em 12 ago. 2004, reflete o entendimento predominante durante o 

processo legislativo: ―o projeto atende a reclamo de toda a sociedade brasileira e 

de diversos Parlamentares dessa Casa quanto à necessidade de intervenção das 

Forças Armadas quando os índices de violência e de criminalidade ficarem 

insustentáveis‖. 

 

Inexiste pronunciamento específico do Supremo Tribunal Federal acerca dessa 

modalidade de execução de ações de segurança pelas Forças Armadas. A hipótese, 

contudo, se harmoniza com o texto constitucional. Considerando-se que a atuação 

das Forças Armadas, a esse título, depende de pedido formulado pelo Governador 

do Estado. Assim, é o Estado-membro que requer a ação militar, não a União que 

a determina unilateralmente, como ocorre na intervenção federal, no estado de 

defesa ou no estado de sítio. Na verdade, a Lei Complementar 97/99 cria um 

instituto plenamente inserido no modelo de federalismo que predomina na 

Constituição Federal de 1988 — o federalismo cooperativo. 

 

O procedimento estabelecido na Lei Complementar 97/99 é plenamente compatível 

com esse modelo cooperativo de federação, sem deixar, tampouco, de se informar 

pelo princípio da subsidiariedade. Aplicado à organização federativa, esse 

princípio leva à impossibilidade de o Governo da União se incumbir de tarefas que 

os governos estaduais possam realizar. Foi nesse sentido que a Constituição 

atribuiu aos Estados a competência em matéria de segurança pública. Mas, de 

acordo com o artigo 15, parágrafos 2º e 3º, da Lei Complementar 97/99, a atuação 
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federal só se justifica quando o Estado-membro for incapaz de realizar sua tarefa, 

por terem se esgotado os meios de que dispõe.  

 

Além disso, mesmo nessa hipótese, o emprego das Forças Armadas será feito ―de 

forma episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado‖, de 

acordo com o artigo 15, parágrafo 4º, da Lei complementar 97/99. Daí se 

depreende que a atuação federal não precisará se estender por todo o território do 

estado, podendo se restringir apenas a áreas específicas, em que a presença das 

Forças Armadas se mostre necessária doravante. Nessas áreas, ―o controle 

operacional dos órgãos de segurança pública necessários ao desenvolvimento das 

ações‖ passará para a autoridade federal encarregada das operações, o que 

deverá se fazer por ato formal do Governo do Estado (Constituição Federal, artigo 

15, parágrafo 5º). 

 

Logo, não se pode dizer que o emprego das Forças Armadas na garantia da 

lei e da ordem está concentrado nas hipóteses de intervenção federal, estado de defesa e 

estado de sítio.  

Os objetivos estratégicos a serem atingidos, as hipóteses e condicionantes de 

ordem Constitucional e legal demonstram tratar-se de institutos distintos. 

Reconhecendo essa patente diferenciação, o Manual EB20-MF-10.103 trata 

as ações a serem desenvolvidas na intervenção federal, no estado de defesa e no estado de 

sítio como Operações de Pacificação ao passo que as Op GLO são tratadas como Operações 

de Apoio aos Órgãos Governamentais.  

Sobre as Operações de Pacificação, o citado Manual, que preferiu adotar a 

expressão ―Estado de Exceção‖ (expressão abonada por juristas, como José Afonso da Silva) 

em lugar das expressões ―Direito Constitucional de Crise‖ ou ―Legalidade Especial‖, assim se 

expressa: 

4.4.2 As Operações de Pacificação (Op Pac) compreendem o emprego do Poder 

Militar na defesa dos interesses nacionais, em locais restritos e determinados, por 

meio de uma combinação de atitudes coercitivas limitadas para restaurar ou 

manter a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente 

instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções, 

provocadas pela natureza ou não, e de ações construtivas, para apoiar esforços de 

estabilização, de reconstrução, de restauração e/ou de consolidação da paz.  

4.4.3 Tais operações favorecem a reconciliação entre adversários locais ou 

regionais e ajudam a restabelecer instituições políticas, jurídicas, sociais e 

econômicas. Em casos de Operações de Paz em uma nação estrangeira, sob a 

égide de organismos internacionais, ou em situações de emergência nacional, 

como agressão efetiva por forças estrangeiras, grave ameaça à ordem 

constitucional democrática ou calamidade pública, apoia a transição para uma 

governança legítima. 

[...] 

4.4.6 As Operações de Pacificação englobam várias ações, missões e atividades 

militares, em coordenação com outros vetores civis e militares. Em algumas 
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situações, assemelham-se às tarefas de Apoio a Órgãos Governamentais, contudo, 

distinguem-se destas quanto ao contexto em que são conduzidas – em território 

nacional no estabelecimento de Estado de Exceção ou no exterior, sob a 

capitulação específica de mandatos de organismos internacionais. 

4.4.7 NO TERRITÓRIO NACIONAL  

4.4.7.1 As Op Pac desencadeadas no Território Nacional caracterizam-se pela 

atuação de elementos da F Ter, em determinadas e restritas áreas, respaldadas 

por diplomas de Estado de Exceção, com suspensão temporária de direitos e 

garantias constitucionais, ferramenta necessária à tomada de decisões para a 

proteção do Estado. 

4.4.7.2 A fim de preservar ou prontamente restabelecer, a ordem pública ou a paz 

social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional, as Op Pac 

ocorrem, normalmente, em um quadro caracterizado pela ruptura da lei e da 

ordem, em operações contra forças irregulares (nacionais e/ou estrangeiras), em 

calamidades de grandes proporções na natureza, dentre outras.  

4.4.7.3 Tais operações são desencadeadas no contexto de um Estado de Exceção 

caracterizado por um período em que parcelas da ordem jurídica – sobretudo 

aquelas reservadas à proteção das garantias fundamentais – são suspensas por 

medidas advindas do Estado, para o atendimento de necessidades urgentes e 

específicas. É uma situação temporária de restrição de direitos e concentração de 

poderes que, durante sua vigência, permite presteza no processo decisório e nas 

medidas essenciais a serem tomadas, em situações emergenciais. 

 

O Manual EB20-MF-10.103, trata das Operações de Apoio aos Órgãos 

Governamentais, dentre as quais as Op GLO, da forma seguinte: 

4.5.1 As Operações de Apoio a Órgãos Governamentais compreendem o apoio 

prestado por elementos da F Ter, por meio da interação com outras agências, 

definido em diploma legal, com a finalidade de conciliar interesses e coordenar 

esforços para a consecução de objetivos ou propósitos convergentes com 

eficiência, eficácia, efetividade e menores custos e que atendam ao bem comum, 

evitando a duplicidade de ações, dispersão de recursos e a divergência de 

soluções. No território nacional, esse apoio é regulado por diretrizes baixadas em 

ato do Presidente da República.  

4.5.2 Essas operações de apoio podem ser efetivadas no País e/ou no exterior e 

contribuem para a garantia da Soberania Nacional, dos poderes constitucionais, 

da lei e da ordem – depois de esgotados os instrumentos destinados à preservação 

da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio –, 

salvaguardando os interesses nacionais e cooperando para o desenvolvimento 

nacional e o bem estar social. A integração interagências é condição ―sine qua 

non‖ nesse tipo de operação e, em algumas ocasiões, são semelhantes às Op Pac, 

diferindo, contudo, por serem desencadeadas em situações e áreas onde, por 

destinação legal, os órgãos governamentais permanecem no seu exercício 

funcional, porém de forma insuficiente, ou quando os meios são inexistentes ou 

indisponíveis ao desempenho regular de sua missão constitucional.  

4.5.3 Normalmente, o apoio é proporcionado em atividades relacionadas à 

proteção de estruturas estratégicas e da sociedade, à cooperação com o 

desenvolvimento nacional e o bem estar social e ao apoio ao desenvolvimento 
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econômico e de infraestrutura, exemplificadas nas situações, dentre outras, abaixo 

relacionadas: 

 

Formas de Apoio aos Órgãos 

Governamentais 

Tarefas 

 

Proteção Integrada 

Garantir os Poderes Constitucionais 

Garantir a Lei e a Ordem  

Proteger Estruturas Estratégicas  

Realizar Ações na Faixa de Fronteira  

Prevenir e combater o terrorismo  

Ações sob a égide de organismos 

internacionais  
 

 

De acordo com os diplomas legais  

 

Emprego em apoio à política externa 

em tempo de paz ou crise  

Atribuições subsidiárias  

-Outras formas de apoio designadas 

ou funções atribuídas por Lei  

 

g. Previsão Legal das Op GLO na atualidade. 

A Lei Complementar referida pela Constituição é a de Nr 97, de 9 de junho 

99, já alterada em 2004 e 2010, respectivamente, pelas Leis Complementares Nr 117 e Nr 

136. Essa norma prevê que o emprego em GLO se dá da seguinte forma: 

 Art. 15. O emprego das Forças Armadas na defesa da Pátria e na garantia dos 

poderes constitucionais, da lei e da ordem, e na participação em operações de paz, 

é de responsabilidade do Presidente da República, que determinará ao Ministro de 

Estado da Defesa a ativação de órgãos operacionais, observada a seguinte forma 

de subordinação: 

I - ao Comandante Supremo, por intermédio do Ministro de Estado da Defesa, no 

caso de Comandos conjuntos, compostos por meios adjudicados pelas Forças 

Armadas e, quando necessário, por outros órgãos; (Redação dada pela Lei 

Complementar Nr 136, de 2010).  

 II - diretamente ao Ministro de Estado da Defesa, para fim de adestramento, em 

operações conjuntas, ou por ocasião da participação brasileira em operações de 

paz; (Redação dada pela Lei Complementar Nr 136, de 2010).  

III - diretamente ao respectivo Comandante da Força, respeitada a direção 

superior do Ministro de Estado da Defesa, no caso de emprego isolado de meios 

de uma única Força. 

 § 1
o
 Compete ao Presidente da República a decisão do emprego das Forças 

Armadas, por iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifestado por 

quaisquer dos poderes constitucionais, por intermédio dos Presidentes do Supremo 

Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm#art1
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§ 2
o
 A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por iniciativa 

de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes 

baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados os instrumentos 

destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, relacionados no art. 144 da Constituição Federal. 

§ 3
o
 Consideram-se esgotados os instrumentos relacionados no art. 144 da 

Constituição Federal quando, em determinado momento, forem eles formalmente 

reconhecidos pelo respectivo Chefe do Poder Executivo Federal ou Estadual como 

indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular de sua missão 

constitucional. (Incluído pela Lei Complementar Nr 117, de 2004) 

§ 4
o
 Na hipótese de emprego nas condições previstas no § 3

o
 deste artigo, após 

mensagem do Presidente da República, serão ativados os órgãos operacionais das 

Forças Armadas, que desenvolverão, de forma episódica, em área previamente 

estabelecida e por tempo limitado, as ações de caráter preventivo e repressivo 

necessárias para assegurar o resultado das operações na garantia da lei e da 

ordem. (Incluído pela Lei Complementar Nr 117, de 2004) 

§ 5
o
 Determinado o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, 

caberá à autoridade competente, mediante ato formal, transferir o controle 

operacional dos órgãos de segurança pública necessários ao desenvolvimento das 

ações para a autoridade encarregada das operações, a qual deverá constituir um 

centro de coordenação de operações, composto por representantes dos órgãos 

públicos sob seu controle operacional ou com interesses afins.(Incluído pela Lei 

Complementar Nr 117, de 2004) 

§ 6
o
 Considera-se controle operacional, para fins de aplicação desta Lei 

Complementar, o poder conferido à autoridade encarregada das operações, para 

atribuir e coordenar missões ou tarefas específicas a serem desempenhadas por 

efetivos dos órgãos de segurança pública, obedecidas as suas competências 

constitucionais ou legais. (Incluído pela Lei Complementar Nr 117, de 2004) 

§ 7
o
  A atuação do militar nos casos previstos nos arts. 13, 14, 15, 16-A, nos 

incisos IV e V do art. 17, no inciso III do art. 17-A, nos incisos VI e VII do art. 18, 

nas atividades de defesa civil a que se refere o art. 16 desta Lei Complementar e 

no inciso XIV do art. 23 da Lei n
o
 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código 

Eleitoral), é considerada atividade militar para os fins do art. 124 da Constituição 

Federal. (Redação dada pela Lei Complementar Nr 136, de 2010). 

O artigo 15 da Lei Complementar Nr 97/99 giza as diretrizes que devem ser 

observadas para o emprego das Forças Armadas em uma Op GLO.  

Ora, a lei não poderia obrar de outra maneira, eis que garantir a lei e a 

ordem são missões precípuas e constitucionais dos Órgãos de Segurança Pública (OSP), 

especialmente criados pela Constituição Federal para este exclusivo fim. Apenas em situações 

de anormalidade, nas quais os OSP encontram-se indisponíveis, inexistentes ou insuficientes é 

que as Forças Armadas podem atuar no mister da segurança pública, consoante já visto 

anteriormente. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp117.htm#art15§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp117.htm#art15§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp117.htm#art15§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp117.htm#art15§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp117.htm#art15§6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm#art23xiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm#art1
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Da leitura do artigo 15 da Lei Complementar Nr 97/99, pode-se aferir que 

os requisitos legais para emprego das Forças Armadas, em ações de garantia de lei e da 

ordem, são os seguintes: 

1) Determinação formal do Presidente da República, por intermédio de 

mensagem; 

2) Esgotamento formal dos Órgãos de Segurança Pública (OSP) da Unidade 

da Federação; 

3) Atuação das Forças Armadas de maneira episódica, em área previamente 

estabelecida e por tempo limitado; e 

4) Transferência, mediante ato formal, do controle operacional dos OSP 

necessários à missão ao Coordenador das Operações. 

O primeiro requisito para emprego das Forças Armadas em Op GLO é 

a determinação formal do Presidente da República, por intermédio de mensagem. 

Novamente é preciso valer-se da lição de José Afonso da Silva, também 

consignada na página 772 de sua já mencionada obra, a fim de se aferir o alcance da 

importância de que a ordem seja emanada pelo Chefe do Executivo Federal: 

“Sua interferência na defesa da lei e da ordem depende, além do mais, de 

convocações dos legítimos representantes de qualquer dos poderes federais: 

Presidente da Mesa do Congresso Nacional, Presidente da República ou 

Presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministro não é poder constitucional. 

Juiz de Direito não é poder constitucional. Juiz Federal não é poder 

constitucional. Deputado não é poder constitucional. Senador não é poder 

constitucional. São simples membros dos poderes e não os representam. Portanto, 

a atuação das Forças Armadas convocadas por Juiz de Direito ou por Juiz 

Federal, ou mesmo por algum Ministro do Superior Tribunal de Justiça ou até 

mesmo do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional e arbitrária, porque estas 

autoridades, por mais importantes que sejam, não representam qualquer dos 

poderes constitucionais federais.‖ 

Pode-se concluir que, para a legalidade do emprego das Forças Armadas em 

Op GLO, é mister a existência da mensagem do Presidente da República a determina-la 

formalmente.  

A advertência de José Afonso da Silva é bem clara: ―ministro não é poder 

constitucional‖. Logo, não pode o Ministro de Estado da Defesa determinar, ao Comandante 

do Exército, o emprego da Força, a menos que haja a mensagem do Presidente da República 

nesse sentido. 
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Note-se que há uma clara determinação da Lei Complementar Nr 97/99 

exigindo a mensagem do Presidente da República para atuação das Forças Armadas na 

garantia da lei e da ordem. 

Não é demasiado ressaltar que a Constituição, em seu art. 1º, proclama que a 

República Federativa do Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito.  

O Estado Democrático Direito tem como princípio basilar o princípio da 

legalidade. É de sua essência a subordinação à Constituição e às leis. Assim sendo, somente 

nas condições previstas em lei é que as Forças Armadas poderão atuar em Op GLO. E uma 

dessas condições é a determinação formal de emprego das Forças Armadas mediante 

mensagem do Presidente da República. 

Neste sentido, deve ser conjugado o §4º do art. 15 da Lei Complementar Nr 

97/99 com o conteúdo do art. 7º, I, do Decreto Nr 3.897/01,  

Art. 7º Nas hipóteses de emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da 

ordem, constitui incumbência: 

I - do Ministério da Defesa, especialmente: 

a) empregar as Forças Armadas em operações decorrentes de decisão do 

Presidente da República; 

Nesse contexto, o Ministro da Defesa empregará as Forças Armadas, na 

forma do art. 7º, I do Dec. Nr 3.897/01, depois que o Presidente da República expedir a 

mensagem exigida pelo §4º do Art. 15 da Lei Complementar Nr 97/99.   

Impende não olvidar que o Decreto regulamenta e observa os preceitos 

contidos na Lei Complementar. Não pode contrariá-la. Por essa razão, não se mostra razoável 

a interpretação no sentido de que o Decreto Nr 3.897/01 autoriza o Ministro da Defesa a 

realizar o emprego sem a mensagem presidencial prevista na Lei Complementar Nr 97/99. 

Em conclusão, inexistente a mensagem do Presidente da República, a 

eventual ordem de emprego expedida pelo Ministro da Defesa é simplesmente um ato jurídico 

inexistente, que não ampara a atuação da tropa.  

Efeito prático dessa situação é que toda a atuação da tropa, sem a mensagem 

presidencial, passa a revestir-se de ilegalidade, ficando à mercê de questionamentos judiciais. 

Desse modo, as condutas tipificadas como crime, que sejam imputadas à tropa empregada, 

serão havidas como crimes comuns e os delitos contra ela cometidos poderão ou não vir a ser 

considerados crimes militares.  
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O segundo requisito para emprego das Forças Armadas na garantia da 

lei e da ordem é o esgotamento formal dos órgãos de segurança pública.  

A Lei exige que o Chefe do Executivo Estadual ou Federal declare 

formalmente como indisponíveis, inexistentes ou insuficientes os órgãos de segurança pública 

de uma dada Unidade da Federação.  

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, insuficiência é a 

característica ou estado do que é insuficiente; a incapacidade para executar uma tarefa, para 

ocupar um cargo; incapacidade de um órgão para executar suas funções. Inexistência, por 

outro bordo, é a não existência; ausência do que se supunha existir; carência. 

Indisponibilidade é a qualidade do que é indisponível, ou seja, o que não é disponível; não 

está ocupado; não está livre; ou está impedido. 

Assim, para o emprego das Forças Armas em Op GLO interessa o 

reconhecimento do esgotamento dos órgãos de segurança pública. 

O terceiro requisito para emprego das Forças Armadas na garantia da 

lei e da ordem é a atuação das Forças Armadas de maneira episódica, em área previamente 

estabelecida e por tempo limitado. Episódico é aquilo que acontece de forma eventual, ou 

inesperada, acidental, fortuita, incidental, ocasional.  

Ao empregar a expressão ―forma episódica‖, a Lei Complementar 

demonstra que a atuação das Forças Armadas em garantia da lei e da ordem não pode se 

converter em algo corriqueiro, habitual, contumaz. 

A intenção do legislador, ao fixar limites para a atuação das Forças 

Armadas, não é desarrazoada porque a Constituição define que a instituição do estado de 

defesa e do estado de sítio (na hipótese de comoção grave de repercussão nacional ou 

ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa 

– Art. 137, I) devem ser fixados no tempo e espaço: 

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o 

Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou 

prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou 

a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou 

atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.  

§ 1º - O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua 

duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e 

limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes: 
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(...) 

Art. 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas 

necessárias a sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, 

e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das 

medidas específicas e as áreas abrangidas. 

§ 1º - O estado de sítio, no caso do art. 137, I, não poderá ser decretado por mais 

de trinta dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior; no do inciso II, 

poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão 

armada estrangeira. 

(...) 

Destarte, o ato formal do Presidente da República, expedido por mensagem, 

fixará limites temporais e geográficos de atuação da tropa de forma episódica. Isto porque a 

atuação das Forças Armadas em garantia da lei e da ordem é também uma forma de defesa do 

Estado e das Instituições Democráticas, tal qual o são o estado de sítio e o estado de defesa, 

previstos que estão tais institutos sob o mesmo Título V da Constituição. 

Por derradeiro, temos o quarto requisito para emprego das Forças 

Armadas em garantia da lei e da ordem que é a transferência, mediante ato formal, do 

controle operacional dos OSP necessários à missão ao Coordenador das Operações.  

Controle operacional é o poder conferido à autoridade encarregada das 

operações, para atribuir e coordenar missões ou tarefas específicas a serem desempenhadas 

por efetivos dos órgãos de segurança pública, obedecidas as suas competências 

constitucionais ou legais.  

Sobre a questão do controle operacional, há que se atentar que a Op GLO, 

no mais das vezes, acontecerá em ambiente Interagências, o que se verifica, em geral, nas 

operações militares, consoante ressalta o Manual EB20 MF 10.103: 

2.1.7 As operações militares devem ser consideradas prioritariamente em um 

ambiente conjunto, excluindo raras situações, em que elementos da F Ter 

conduzem operações terrestres de forma singular. Deve-se ter presente que, 

normalmente, a F Ter irá atuar em um contexto conjunto ou conjunto-

combinado e, na quase totalidade, no ambiente Interagências. 

Conforme prevê o Manual EB20-MC-10.201, as operações interagências 

são definidas como interação das Forças Armadas com outras agências com a finalidade de 

conciliar interesses e coordenar esforços para a consecução de objetivos ou propósitos 

convergentes que atendam ao bem comum, evitando a duplicidade de ações, dispersão de 

recursos e a divergência de soluções com eficiência, eficácia, efetividade e menores custos. A 
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integração entre o vetor militar e o vetor não militar é essencial para o êxito das operações, 

como uma Op GLO. 

O Manual EB20-MC-10.201 fala em ―Ações 6 C” que orientam o 

relacionamento entre as agências envolvidas nesse tipo de operação e são de grande 

importância para o Comandante da Operação: 

3.6 FATORES DE ÊXITO NAS OPERAÇÕES EM AMBIENTE 

INTERAGÊNCIAS 

3.6.1 Ações 6 C – para garantir que o planejamento e a coordenação das ações 

alcancem a desejada Unidade de Esforços, os vetores (civis e militares) devem 

obedecer a seguinte dinâmica das ―Ações 6 C” que orientam o relacionamento 

entre si: 

3.6.1.1 Compreender – é relevante que os integrantes dos vetores estabeleçam um 

contato presencial preliminar com a finalidade de compreender qual é a 

contribuição de cada um dos envolvidos, em proveito da operação, de acordo com 

as suas competências. O diálogo aberto, profissional e amistoso deve ser a regra. 

3.6.1.2 Coordenar – trabalhar em conjunto, conjugando esforços de maneira 

harmônica e integrada, com as ações sendo planejadas de forma a maximizar os 

efeitos de todas as atividades que estejam em andamento. 

3.6.1.3 Cooperar – ―agir junto ou em conformidade com outros‖. A necessidade 

de cooperação ganha importância devido aos diferentes procedimentos e culturas 

organizacionais dos vetores em presença. 

3.6.1.4 Fazer concessões – embora ―fazer concessões‖ tenha uma conotação 

negativa na cultura militar, a disposição para transigir é essencial para o êxito no 

ambiente interagências. Significa ―abrir mão‖ de alguns pontos, para se chegar a 

uma solução acordada e de compromisso. Não impõe, no entanto, renunciar aos 

valores individuais ou da organização. 

3.6.1.5 Buscar o consenso – o ―consenso‖ se estabelece quando duas ou mais 

partes, durante uma negociação ou planejamento, chegam a uma solução em que 

os participantes cederam de forma negociada na busca de um resultado diferente 

da proposta inicial. Pode ser entendido como uma ―opinião coletiva‖. Buscar o 

consenso é, provavelmente, o aspecto mais importante para se alcançar objetivos 

durante as operações em ambiente interagências. 

3.6.1.6 Comunicar-se – é a forma como os integrantes das agências se relacionam 

entre si, dividindo e trocando experiências, ideias, impressões, informações, de 

forma a construir as soluções para os problemas no ambiente operacional. A 

cultura organizacional militar baseia-se nas relações firmadas na hierarquia e 

disciplina. No ambiente interagências, entre os diferentes vetores essa premissa 

deve ser substituída pela comunicação efetiva e pela capacidade de convencimento 

e argumentação substanciada e consistente, buscando o consenso e o 

comprometimento das diferentes agências, sem renunciar os princípios basilares 

militares. 

3.6.2 Além das Ações 6C como fatores de êxito, destacam-se, baseadas em lições 

aprendidas e melhores práticas, algumas medidas proativas que contribuem para 

o sucesso nas Operações Interagências:  
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- compreensão da natureza complexa e interdependente da relação entre as 

agências envolvidas no ambiente operacional; 

- definição, por meio de diploma legal, da agência coordenadora das operações, 

sempre que possível; 

- conhecimento das competências, capacidades, especificidades, possibilidades e 

limitações de todos os vetores envolvidos na operação; 

- obtenção, no âmbito das agências, de representantes com capacidade decisória 

adequada à missão a cumprir; 

- estímulo à participação de todas as agências nas operações, desde a fase de 

planejamento, com a respectiva expedição de documentos e planos de ação pelas 

agências envolvidas; 

- utilização da redação colaborativa na preparação de planos e documentos 

interagências; 

- diálogo contínuo entre todas as partes interessadas (civis e militares) nas 

diversas fases da operação (planejamento, preparação, execução e avaliação); 

- incentivo para que todas as agências planejem o emprego de seus especialistas, 

dentro de suas capacidades e competências, à luz dos objetivos e metas a serem  

atingidos; 

- utilização de linguagem de fácil entendimento por todos os vetores (civis e 

militares), o que facilita a compreensão e o relacionamento interpessoal amistoso 

e profissional entre eles. 

- elaboração dos documentos interagências, respeitando a linguagem de cada 

vetor participante, definindo as responsabilidades, atribuições, prazos, metas a 

atingir de forma consensual ou com a anuência das agências; 

- capacitação dos efetivos militares para operar em cooperação no ambiente 

interagências; 

- promoção de reuniões de coordenação interagências com a frequência adequada 

ao fiel entendimento de todas as prescrições acordadas pelas agências; e 

- intercâmbio de informações entre vetores nacionais, buscando alcançar sinergia 

e agilidade nas operações e construindo a confiança entre as diversas agências. 

É certo que num ambiente interagências, muitas das condutas consignadas 

no capítulo 6 do presente estudo deixarão de ser executados diretamente pelas Forças 

Armadas, pois serão conduzidas pelos demais órgãos envolvidos na operação, o que, de modo 

algum, torna seu conhecimento menos relevante. 

Por fim, resta comentar, quanto ao art. 15 da Lei Complementar Nr 

97/99, a nova redação dada ao seu § 7º. Este § 7º estabelece que os delitos cometidos contra 

os efetivos do Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira, empregados 

em Op GLO serão crimes militares. Do mesmo modo, os delitos imputados a militares das 

Forças Armadas no transcorrer das ações também serão crimes militares. Esse ponto será 

debatido com mais vagar no capítulo 7, que trata do Poder de Polícia e seu exercício. 
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Outras normas legais que tratam da GLO são as seguintes: 

 - Lei Nr 12.663, de 5 Jun 12. Dispõe sobre medidas relativas à Copa das 

Confederações, Copa da Mundo e Jornada Mundial da Juventude. 

- Lei Nr 11.473, de 10 Mai 07. Dispõe sobre cooperação federativa no 

âmbito da segurança pública e revoga a Lei no 10.277, de 10 de setembro de 

2001.  

- Lei Nr 10.683, de 28 de maio de 2003 (dispõe sobre a organização da 

Presidência da República e dos Ministérios); 

- Decreto Nr 5.484, de 30 de junho de 2005 (Política de Defesa Nacional); 

- Decreto Nr 3.897, de 24 de agosto de 2001 (fixa as diretrizes para o 

emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem); 

- Decreto Nr 4.411, de 07 de outubro de 2002 (dispõe sobre a Atuação das 

Forças Armadas e da Polícia Federal nas unidades de conservação e dá 

outras providências); 

- Decreto Nr 4.412, de 07 de outubro de 2002 (dispõe sobre a Atuação das 

Forças Armadas e da Polícia Federal nas terras indígenas e dá outras 

providências);  

- Portaria Nr 578/SPEAI/MD, de 27 de dezembro de 2007 (aprova a 

Estratégia Militar de Defesa). 

- Portaria Nr 042-EME-RES, de 9 de junho de 2010 Aprova o Manual de 

Campanha C 85-1 – Operações de Garantia da Lei e da Ordem, 2ª Edição, 

2010. 

- Decreto Nr 7.783, de 7 de agosto de 2012, que regulamenta a Lei Nr 

12.663, de 5 de junho de 2012, que dispõe sobre as medidas relativas à Copa 

das Confederações FIFA 2013, à Copa do Mundo FIFA 2014 e à Jornada 

Mundial da Juventude – 2013;  

- Portaria Interministerial Nr 4.226, de 31 de dezembro de 2010, que 

estabelece diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança 

pública;  
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- Portaria Normativa Nr 2.221/MD, de 20 de agosto de 2012, que aprova a 

Diretriz Ministerial que estabelece orientações para a atuação do Ministério 

da Defesa nas atividades compreendidas nos Grandes Eventos determinados 

pela Presidência da República;  

- Portaria Nr 126-Cmt Ex, de 7 de março de 2013, que determina ao Estado-

Maior do Exército a supervisão das ações de apoio do Exército aos Grandes 

Eventos Internacionais a serem sediados no Brasil;  

- Portaria Nr 32-EME, de 7 de março de 2013, que aprova a Diretriz para a 

participação do Exército em apoio aos Grandes Eventos.  

- Portaria Normativa Nr 186/MD, de 31 de janeiro de 2014, que dispõe 

sobre a publicação ―Garantia da Lei e da Ordem‖, disponível em 

http://www.defesa.gov.br/arquivos/2014/mes02/md33_m_10_glo_2ed_2014

.pdf. 
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CAPÍTULO 2 
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2. GLO E OUTRAS OPERAÇÕES MILITARES DE NÃO GUERRA 

 

 

A noção de operações militares de não guerra, na qual se encaixa uma Op 

GLO, é trazida no Manual EB20 MF 10.103: 

2.4.2.5 Operações militares de não guerra  

2.4.2.5.1 Operações em que as Forças Armadas, embora fazendo uso do Poder Militar, 

são empregadas em tarefas que não envolvam o combate propriamente dito, exceto em 

circunstâncias especiais, em que esse poder é usado de forma limitada. Podem ocorrer, 

inclusive, casos nos quais a expressão militar do Poder Nacional não exerça 

necessariamente o papel principal.  

2.4.2.5.2 Em situações de paz (estável ou instável) ou de crises, empregam-se, entre 

outras medidas, as de caráter militar, mediante o uso de forças militares com a aplicação 

de parte de suas capacidades, para evitar a escalada da crise ou anular a possibilidade 

de realização de campanhas e operações militares de guerra de vulto. Realizam-se, 

também, em apoio às autoridades governamentais (nacionais ou internacionais).  

2.4.2.5.3 As operações de não guerra podem coexistir com as operações de guerra em 

TO/A Op no contexto da Solução de Conflitos Armados. O objetivo estratégico a ser 

atingido, nesses casos, será o fator determinante dos objetivos operacionais de não 

guerra. 

 

Trata-se de um conjunto de operações que, como bem preconiza a Portaria 

Normativa Nr 186/MD, se assemelham, todavia, encontram amparo legal e jurídico diverso: 

 

2.1.6 Embora se assemelhe a ações de GLO, a atuação das Forças Armadas, por meio de 

ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas 

interiores, contra delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em cooperação 

com órgãos do Poder Executivo, especificada pelo art. 16-A da LC 97/1999, é atribuição 

subsidiária.  

2.1.7 Existem, também, outros empregos que não se confundem com Op GLO, como por 

exemplo: a atuação das Forças Armadas como Polícia Judiciária Militar e na segurança 

do Presidente da República, quando em viagem no país.  

 

O Manual EB20 MF 10.103, no entanto, denomina essas operações como Tarefas 

de Apoio a Órgãos Governamentais. 

Neste Capítulo, essas outras operações serão tratadas, de modo a fazer visualizar 

suas sutilezas e diferenciações em relação à Op GLO. 

 



 

Claudio Alves da Silva – Direito Aplicado às Operações de Garantia da Lei e da Ordem  

42 

a. Op GLO e Garantia da Votação e Apuração 

O fundamento legal da GVA é o art. 23, incisos XIV e XVIII, do Código 

Eleitoral, aprovado pela Lei nº 4737, de 15 de julho de 1965, a seguir transcritos para fins de 

melhor compreensão da matéria: 

―Art. 23. Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior: 

[...] 

XIV – requisitar a força federal necessária ao cumprimento da lei, de suas 

próprias decisões ou das decisões dos Tribunais Regionais que o solicitarem, e 

para garantir a votação e apuração; (Redação dada pela Lei nº 4.961, de 

4/5/1966) 

[...] 

XVIII - tomar quaisquer outras providências que julgar convenientes à execução 

da legislação eleitoral.‖ 

 

Como se observa do dispositivo transcrito, a requisição da força federal se 

restringe ao cumprimento da lei, das decisões do TSE, ou das decisões dos Tribunais 

Regionais, e para garantir a votação e apuração. A decisão do TSE de empregar força federal 

visa assegurar a plenitude do processo eleitoral, possibilitando o exercício livre do voto, a 

condições para o exercício da campanha eleitoral dos candidatos e cobertura do processo pela 

imprensa. 

 Consultando o sítio eletrônico do TSE, encontra-se a Resolução nº 21843, de 

22 de junho de 2004, ainda em vigor, que, em seus quatro artigos, ―dispõe sobre a 

requisição de força federal de que trata o Código Eleitoral‖ da maneira seguinte: 

―Art. 1º O Tribunal Superior Eleitoral requisitará força federal necessária ao 

cumprimento da lei ou das decisões da Justiça Eleitoral, visando garantir o livre 

exercício do voto, a normalidade da votação e da apuração dos resultados. 

Art. 2º Aprovada e feita a requisição pelo Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal 

Regional Eleitoral entrará em entendimento com o comando local da força federal 

para possibilitar o planejamento da ação do efetivo necessário. 

Parágrafo Único. O contingente da força federal, quando à disposição da Justiça 

Eleitoral, observará as instruções da autoridade judiciária eleitoral competente. 

Art. 3º A Polícia Federal, à disposição da Justiça Eleitoral, nos termos do art. 2º do 

Decreto-Lei nº 1064/69, exercerá as funções que lhe são próprias, especialmente as 

de polícia judiciária em matéria eleitoral, e observará as instruções da autoridade 

judiciária eleitoral competente.‖ 

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada a 

Resolução-TSE nº 8.906, de 5 de novembro de 1970.‖ 
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A atuação das Forças Armadas, neste tipo de operação, tem como arcabouço 

jurídico de maior relevância a Constituição Federal (art. 142) e o Código Eleitoral (art. 23, 

inciso XIV).  

Contudo, tem-se sustentado que o emprego da tropa em GVA seria, em 

verdade, GLO, em razão do que dispõe o art. 5º do Decreto Nr 3.897/2001, a seguir transcrito: 

Art. 5º O emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, que deverá 

ser episódico, em área previamente definida e ter a menor duração possível, abrange, 

ademais da hipótese objeto dos arts. 3º e 4º, outras em que se presuma ser possível a 

perturbação da ordem, tais como as relativas a eventos oficiais ou públicos, 

particularmente os que contem com a participação de Chefe de Estado, ou de 

Governo, estrangeiro, e à realização de pleitos eleitorais, nesse caso quando 

solicitado. 

 

Essa posição é adotada, até aqui, pelo o Ministério da Defesa e pelo Gabinete 

de Segurança Institucional. Tanto que, nas eleições de 2010, gizaram a expressão ―garantia da 

lei e da ordem (GLO) nas eleições, durante a votação e a apuração‖, em seus documentos 

oficiais, expressão repercutida pelos canais de Comando. Mais recentemente, a Portaria 

Normativa Nr186/MD, de 31 de janeiro de 2014, que dispõe sobre a publicação ―Garantia da 

Lei e da Ordem‖, reforçou esse entendimento ao consignar que: 

4.4.3 PRINCIPAIS AÇÕES 

 Entre outras, dependendo da característica do emprego autorizado na GLO, podem-

se relacionar as seguintes ações a serem executadas: 

[...] 

h) permitir a realização de pleitos eleitorais; 

Conquanto a missão venha a ser cumprida de forma similar, a atuação em GVA 

não é o mesmo que GLO.  

A referência a ―pleitos eleitorais‖, no art. 5º do Decreto Nr 3897, de 2001, 

juridicamente, por si só, não tem o condão de conferir a natureza de ―operação de GLO‖ 

àquele tipo de missão. Isso porque a GLO está sujeita a um rito especial próprio e ao prévio 

cumprimento de requisitos estabelecidos pela Lei Complementar Nr 97/99, enquanto que o 

apoio às eleições está condicionado à simples requisição do TSE.  E esse poder de requisitar 

é tão forte que o seu não atendimento, pelo Presidente da República, implicaria crime de 

responsabilidade, e para as autoridades em geral, crime de desobediência. 

Não se pode esquecer, por fim, que o Decreto Nr 3.897/2001 regulamenta a Lei 

Complementar Nr 97/99, e não o Código Eleitoral. Assim, emprego das Forças Armadas 
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previsto no Código Eleitoral é regulamentado na já citada a Resolução nº 21.843, de 22 de 

junho de 2004. O art. 5º do Decreto Nr 3.897/2001, no que trata da GVA, portanto, vai além 

do que preconiza a Lei Complementar 97/99 e deveria ser considerado como não escrito nesta 

parte que menciona a GVA. 

Não se trata a Garantia da Votação e Apuração de uma Operação de Garantia 

da Lei e da Ordem porque a Lei Complementar nº 97/1999 (LC 97/99), em seu artigo 15, 

não abrange, dentre as hipóteses em que as Forças Armadas possam ser chamadas a 

atuar na garantia da lei e da ordem a possibilidade de emprego em eleições. Não poderia 

a LC 97/99 proceder de outra maneira, haja vista que esta matéria é objeto de previsão em 

diploma legal específico (Código Eleitoral), cujo valor, em termos de hierarquia das leis, é 

igual ao da LC 97/99, pelo fato de a Constituição Federal, em seu art. 121, prever que ―lei 

complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e 

das juntas eleitorais‖.  

Ademais, nos dispositivos legais da LC 97/99, observa-se que o Presidente 

do TSE não é autoridade competente para solicitar o emprego de tropa em GLO, 

somente para GVA. Nesse sentido, transcrevem-se, os ensinamentos de José Afonso da 

Silva, consignados na página 772 de sua já mencionada obra: 

“Sua interferência na defesa da lei e da ordem depende, além do mais, de 

convocações dos legítimos representantes  de qualquer dos poderes federais: 

Presidente da Mesa do Congresso Nacional, Presidente da República ou  Presidente 

do Supremo Tribunal Federal. Ministro não é poder constitucional. Juiz de Direito 

não é poder constitucional. Juiz Federal não é poder constitucional. Deputado não é 

poder constitucional. Senador não é poder constitucional. São simples membros dos 

poderes e não os representam. Portanto, a atuação das Forças Armadas convocadas 

por Juiz de Direito ou por Juiz Federal, ou mesmo por algum Ministro do Superior 

Tribunal de Justiça ou até mesmo do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional 

e arbitrária, porque estas autoridades, por mais importantes que sejam, não 

representam qualquer dos poderes constitucionais federais.‖ 

Prosseguindo, temos que a LC 97/99 define que compete ao Presidente da 

República a decisão de emprego das Forças Armadas em GLO. Assim, se fôssemos 

considerar que o emprego das Forças Armadas na votação e apuração configurasse situação 

de GLO, poderíamos ter a inusitada possibilidade de que o Presidente simplesmente não 

aquiescesse ao pedido do TSE.  

Contudo, por estar o emprego da tropa em GVA previsto no Código 

Eleitoral, o Chefe do Executivo Federal não tem a alternativa de deixar de atender à 
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solicitação do TSE, porquanto este pedido tem a força de “requisição”, com previsão 

expressa em lei.  

Cabe lembrar que o art. 15, da LC nº 97, no seu § 2°, prevê que ―a atuação das 

Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de quaisquer dos poderes 

constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da 

República, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no art. 144 da Constituição 

Federal‖ e o § 3º exige o reconhecimento formal de esgotamento daqueles instrumentos de 

segurança pública pelo Chefe do Poder Executivo Federal ou Estadual. Eis mais uma 

distinção entre GLO e GVA, pois o emprego em GVA não exige, como requisito, 

esgotamento dos órgãos de segurança pública.  

A desnecessidade de esgotamento dos órgãos de segurança para emprego na 

GVA fica bastante clara quando consultados os julgados do TSE. Dentre outros, cita-se o 

Processo Administrativo nº 20008 - Tocantínia/TO, no qual, apesar de o Estado de Tocantins 

ter se manifestado pela desnecessidade de atuação da Força Federal, fixou-se o entendimento 

de que a Requisição é ato privativo do TSE. A seguir transcreve-se trecho do expediente do 

Executivo do Estado do Tocantins e, em seguida, o acórdão do TSE: 

1) Ofício 2281/2008/CGG, de 29/08/08, do Secretário Chefe do 

Gabinete do Governador do Estado do Tocantins: 

"(...) venho em nome do Excelentíssimo Senhor Governador MARCELO DE 

CARVALHO MIRANDA, informar que, em virtude do histórico de 

tranquilidade dos últimos pleitos eleitorais em nosso Estado, entendemos ser 

desnecessário o apoio de Força Federal para as Eleições 2006 no Tocantins, 

uma vez que, nossa força policial, através do Comando Geral da Polícia 

Militar e Polícia Civil, poderão atender plenamente qualquer eventual 

ocorrência contrária à ordem pública e eleitoral," 

 

2) Decisão do TSE: 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE FORÇA 

FEDERAL. SOLICITAÇÃO DO TRE/TO. ARTIGO 23, INCISO XIV, DO 

CÓDIGO ELEITORAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TSE. 

RESOLUÇÃO-TSE N. 21.843/04. 

1. Compete ao TSE requisitar força federal, solicitada pelos Tribunais 

Regionais Eleitorais, necessária para garantir a realização das eleições, 

independentemente de opinião em sentido contrário do Governador do 

Estado. 
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Decorrente disso, não há transferência de controle operacional dos OSP 

do Estado para uma “autoridade encarregada das operações”, outro requisito da Op 

GLO. Na verdade, quem coordena a atuação é o Juiz Eleitoral, como visto na Resolução Nr 

21.843/2004. 

Prosseguindo, tal qual a Op GLO, a GVA também se dá de maneira episódica, 

em área previamente estabelecida e por tempo limitado. Todavia, há diferenças.  

Quando se fala em maneira episódica e temporal para GVA, os episódios são a 

realização da votação e apuração. O aspecto temporal é condicionado à determinação do TSE, 

podendo abarcar desde o início da campanha eleitoral até a consumação da apuração.  

Por sua vez, a área previamente estabelecida numa GVA se refere à zona 

eleitoral na qual a tropa será empregada, que poderá ou não coincidir com a área total de um 

município. Cada zona eleitoral possui um juiz eleitoral competente.  Pode-se exemplificar a 

situação a partir do seguinte julgado do TSE que faz a individualização de cada uma das 

Zonas Eleitorais de João Pessoa/PB: 

PA - Processo Administrativo nº 372457 - João Pessoa/PB Acórdão de 28/10/2010 

Relator (a) Min. MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA Publicação: 

DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 023, Data 02/02/2011, Página 163 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRE/PB. FORÇA FEDERAL. REQUISIÇÃO. 

NORMALIDADE. ELEIÇÃO. SEGUNDO TURNO. MUNICÍPIOS. ESTADO DA 

PARAÍBA. DEFERIMENTO. Cumpridos os requisitos da Resolução-TSE nº 

21.843/2004, defere-se o pedido de requisição de força federal para garantia da 

normalidade do 2º turno das eleições para os Municípios: João Pessoa (1ª, 64ª, 

70ª, 76ª e 77ª Zonas Eleitorais); Patos (28ª e 65ª Zonas Eleitorais); Sousa (35ª e 

63ª Zonas Eleitorais) e Guarabira (10ª Zona Eleitoral). 

O Manual de Campanha C 85-1 – Operações de Garantia da Lei e da Ordem – 

2ª edição, 2010 – também distingue GLO de GVA: 

f. Cabe ressaltar também que existem outros empregos que, apesar de 

assemelharem-se às ações de GLO, possuem arcabouço legal distinto. Nesses 

empregos não há, necessariamente, a imposição da determinação presidencial: 

(1) Polícia Judiciária – Decreto-Lei nº 1.002 (CPPM); 

(2) Segurança de Chefes de Estado/Governo Estrangeiro – art. 142 da 

Constituição Federal e Decreto nº 3.897 (Diretriz para emprego das FA na GLO); 

(3) Segurança do Presidente quando em viagem ao País – Decreto nº 4.332 

(Planejamento, Coordenação e Execução de Medidas de Segurança); e 

(4) Garantia da Votação e Apuração – Lei nº 4.737 (Código Eleitoral). 
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Por fim, a recente Lei 13.491/17, que alterou o art. 9º do código Penal 

Militar.  também distinguiu as Op GLO das Op GVA, ao tratar da questão da competência 

da Justiça Militar da União para processar e julgar crimes dolosos contra a vida cometidos 

por militares contra civis, como se pode ver a seguir: 

§ 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: (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017) 

(...) 

II – de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão 

militar, mesmo que não beligerante; ou (Incluído pela Lei nº 13.491, de 

2017) 

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: (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017) 

a) Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de 

Aeronáutica; (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017) 

b) Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999; (Incluída pela Lei nº 

13.491, de 2017) 

c) Decreto-Lei no 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo 

Penal Militar; e (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017) 

d) Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral. (Incluída pela 

Lei nº 13.491, de 2017) 

 

Por fim, traça-se o quadro comparativo a seguir entre GVA e GLO: 
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Requisito/Situação GVA GLO 

Fundamento legal 

infraconstitucional 

Código Eleitoral (possui natureza 

jurídica de Lei Complementar). 

Lei Complementar 97/99. 

Autoridade/órgão que determina o 

emprego 

TSE. Presidente da República. 

Necessidade de esgotamento dos 

OSP 

Não é pressuposto para 

determinação de emprego da 

tropa. 

É pressuposto para emprego da 

tropa. 

Competência para julgar delitos 

imputados a militares 

Justiça Militar da União.
3
 Justiça Militar da União.

 
 

Atuação de maneira episódica, em 

área previamente estabelecida e 

por tempo limitado. 

Consoante requisição do TSE, 

restrita à duração do período 

eleitoral e com limitação 

territorial referente à Zonal 

Eleitoral. 

Conforme Ato do Presidente da 

República. 

Transferência, mediante ato 

formal, do controle operacional 

dos OSP. 

Não há. Cada órgão continua 

exercendo, de forma 

independente, suas atribuições 

normais, sob as diretrizes 

específicas do Juiz Eleitoral. 

É pressuposto para o emprego da 

tropa. 

Defesa judicial de militares Pode ser promovida pela AGU. Pode ser promovida pela AGU. 

Poder de Polícia Sim. Sim. 

Objetivo da Operação  Assegurar a realização dos pleitos 

eleitorais. 

Preservar a ordem pública e a 

incolumidade das pessoas e do 

patrimônio. 

Todavia, frise-se, o pensamento forte no Ministério da Defesa, é no sentido 

de que a GVA é uma forma de GLO. 

                                                           
3
 Desde que o crime esteja previsto no Código Penal Militar e seja praticado nas circunstâncias do art. 9º do 

referido Diploma Legal 
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b. Op GLO e Operações na Faixa de Fronteira 

A faixa de fronteira terrestre é a faixa de até cento e cinquenta quilômetros de 

largura ao logo das fronteiras terrestres, considerada como fundamental para a defesa do 

território nacional, conforme o § 2º do art. 20 da Constituição. 

A missão das Forças Armadas, na faixa de fronteira, se dá de duas formas: de 

maneira principal, na defesa do território nacional, e de maneira subsidiária, na forma do art. 

16-A da Lei Complementar Nr 97/99: 

Art. 16-A.  Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes, também como 

atribuições subsidiárias, preservadas as competências exclusivas das polícias 

judiciárias, atuar, por meio de ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira 

terrestre, no mar e nas águas interiores, independentemente da posse, da 

propriedade, da finalidade ou de qualquer gravame que sobre ela recaia, contra 

delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em coordenação com outros 

órgãos do Poder Executivo, executando, dentre outras, as ações de: (Incluído pela Lei 

Complementar nº 136, de 2010). 

        I - patrulhamento; (Incluído pela Lei Complementar nº 136, de 2010). 

        II - revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves; 

e (Incluído pela Lei Complementar nº 136, de 2010). 

        III - prisões em flagrante delito. (Incluído pela Lei Complementar nº 136, de 

2010). 

Mas o que seria uma missão subsidiária?  

―Subsidiário - do latim subsidiarius (que é de reserva, que é de reforço), na 

linguagem vulgar designa o que vem em segundo lugar, isto é, é secundário, auxiliar, ou 

supletivo‖. Nesta razão, o que se mostra subsidiário, como secundário, revela, ou pressupõe, o 

principal, a que vem, conforme as circunstâncias, auxiliar, apoiar ou reforçar. (De Plácido e 

Silva, ―Vocabulário Jurídico‖, 22ª ed. ano 2003). 

A atuação na faixa de fronteira, contra delitos transfronteiriços e ambientais, 

sendo subsidiária, ocorre de maneira excepcional, quando outros órgãos federais não 

conseguem realizar aquela que é sua principal missão que é conferida subsidiariamente às 

Forças Armadas.  

A Portaria Nr 061/2005, do Comandante do Exército, prescreve a 

subsidiariedade da missão, consoante se verifica do excerto a seguir transcrito: 

5. PREMISSAS BÁSICAS 

(...) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm#art2
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c. A atuação da F Ter não deverá comprometer sua destinação constitucional 

(Parágrafo único, Art. 1°, LC 97/99). 

d. A atuação da F Ter deverá observar as competências constitucionais e legais 

específicas dos órgãos de segurança pública (OSP) e de outros órgãos públicos. 

e. A atuação da F Ter na faixa de fronteira, (baseada no inciso IV, Art.17A, da LC 

97/99), é considerada como atribuição subsidiária (particular).  

(...) 

g. A F Ter deverá buscar a coordenação com órgãos do Poder Executivo, em 

particular os OSP, sempre que possível e desejável, no planejamento e na execução 

das ações. 

À época da edição da Portaria Nr 061/2005, era o inciso IV do art. 17-A da Lei 

Complementar Nr 97/99 que tratava da atuação na faixa de fronteira. Era missão subsidiária 

particular do Exército Brasileiro. A Portaria permanece em vigor e deve ser interpretada como 

a norma regulamenta as ações na faixa de fronteira do art. 16-A, quando empreendidas pelo 

Exército Brasileiro. 

A atuação do Exército contra os delitos transfronteiriços é focada em: 

- entrada ou tentativa de saída ilegal de armas, munições, explosivos e demais 

produtos controlados (Lei n° 10.826, de 22 Dez 03; Decreto Nr 5.123, de 1º Jul 04);  

- tráfico de entorpecentes (Lei Nr 11.343, de 23 Ago 06; Decreto Nr 5.912, de 

27 Set 06); 

- contrabando e descaminho (Código Penal, arts.334 e 334-A);  

- tráfico de plantas e de animais (Lei Nr 9.605, de 12 Fev 98; Lei Nr 12.651, de 

25 de maio de 2012; Lei Nr 5.197, de 03 Jan 67); 

- entrada ou tentativa de saída de território nacional em desacordo com as 

normas de vigilância sanitária (Lei Nr 6.437, de 20 Ago 77 e Medida Provisória Nr 2.190-34, 

de 23 Ago 01).  

A atuação contra delitos ambientais tem por escopo impedir: 

- a prática de atos ilícitos ao meio ambiente (Lei Nr 9.605, de 12 Fev 98; Lei 

Nr 12.651, de 25 de maio de 2012; Lei Nr 5.197, de 03 Jan 67); 

- a exploração predatória ou ilegal de recursos naturais (Lei Nr 9.605, de 12 

Fev 98);  
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- a pratica de atos lesivos à diversidade e a integridade do patrimônio genético 

do país (Medida Provisória Nr 2.190-34, de 23 Ago 01).  

Importa destacar que os referenciais legislativos destacados pela Portaria Nr 

061 já se encontram revogados, razão pela qual se mostram divergentes dos ora apresentados. 

Caso a atuação tenha de ser em áreas indígenas e de preservação ambiental na 

faixa de fronteira, devem ser levadas em conta, também, os Decretos Nr 4.411 e 4.412, ambos 

de 07 Out 02. 

A respeito das ações na faixa de fronteira, preconiza o Manual EB20-MF-

10.103: 

4.5.4.4 Ações na Faixa de Fronteira  

4.5.4.4.1 As ações desencadeadas na faixa de fronteira visam a ampliar a capacidade 

do Estado em prover controle e segurança nessa porção de seu território, atuando no 

apoio aos órgãos governamentais a que, por destinação legal, cabe realizar a 

prevenção e repressão a ilícitos.  

4.5.4.4.2 Os elementos da F Ter, quando empregados, normalmente em caráter 

episódico e em área definida por diplomas legais, atuarão em ambiente interagências. 

Essas ações são normalmente caracterizadas pela complexidade na execução, o que 

enfatiza a necessidade de buscar a unidade de esforços com os demais agentes do 

Estado envolvidos, particularmente os Órgãos de Segurança Pública, de controle 

aduaneiro e de preservação ambiental.  

4.5.4.4.3 O Plano Estratégico de Fronteiras do Governo Federal é o instrumento 

legal que determina a forma como essa unidade de esforços deve ser atingida entre os 

órgãos federais, estaduais e municipais. Os Gabinetes de Gestão Integrada de 

Fronteiras são os coordenadores das ações. 

 

Portanto, podem ser identificadas várias diferenças entre as ações a se realizar 

em uma operação na faixa de fronteira e em uma Op GLO.  

Inicialmente, nota-se que o art. 16-A não exige que a atuação em faixa de 

fronteira seja precedida de ordem presidencial, razão pela qual a atuação na faixa de fronteira 

se dará de acordo com o planejamento de cada Comando Militar de Área e sob orientação do 

COTER, obedecida Diretriz de Planejamento Operacional Militar Nr 07, de 22 Dez 04.  

Outra distinção é a desnecessidade de esgotamento dos OSP para que as Forças 

Armadas empreenda operações na faixa de fronteira.   

Por fim, há um cabedal de legislação diferenciado para a atuação em faixa de 

fronteira e para o emprego em Op GLO.  
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Apresenta-se um quadro comparativo entre a atuação na faixa de fronteira e a 

Op GLO: 

 

 

Requisito/Situação  FAIXA DE FRONTEIRA GLO 

Fundamento legal  Missão Subsidiária (art. 16-A 

da LCP 97/99). 

Missão Constitucional (art. 142, 

caput, da CF/88 e art. 15 da LCP 

97/99). 

Autoridade/órgão que 

determina o emprego 

Pode ser determinada pelo 

Comando da Força. 

Presidente da República. 

Necessidade de esgotamento 

dos OSP 

Não é pressuposto para 

determinação de emprego da 

tropa. 

É pressuposto para emprego da 

tropa. 

Competência para julgar 

delitos imputados a militares 

Justiça Militar da União.
4. Justiça Militar da União. 

Atuação de maneira episódica, 

em área previamente 

estabelecida e por tempo 

limitado. 

Restrita à faixa de fronteira 

terrestre, mar e nas águas 

interiores. 

Conforme Ato do Presidente da 

República. 

Objetivo da Operação  Combater delitos 

transfronteiriços e ambientais. 

Preservar a ordem pública e a 

incolumidade das pessoas e do 

patrimônio. 

Transferência, mediante ato 

formal, do controle operacional 

dos OSP. 

Não há. Pode ser desencadeada 

sem necessidade de 

esgotamento da capacidade dos 

OSP. 

É pressuposto para o emprego da 

tropa. 

Defesa judicial de militares Pode ser promovida pela AGU. Pode ser promovida pela AGU. 

Poder de Polícia Sim. Sim. 

                                                           
4
 Desde que o crime esteja previsto no Código Penal Militar e seja praticado nas circunstâncias do art. 9º do 

referido Diploma Legal 
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c. Op GLO e Ações Subsidiárias 

A Lei Complementar 97/99 trata, também, das ações subsidiárias das Forças 

Armadas. A Lei distingue as atribuições subsidiárias em geral e particular.  

As atribuições gerais estão no art. 16 e 16-A – estas abordadas no item anterior. 

Como atribuição subsidiária geral, o art. 16 descreve o seguinte: 

Art. 16. Cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral, cooperar com o 

desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma determinada pelo Presidente da 

República. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, integra as referidas ações de caráter 

geral a participação em campanhas institucionais de utilidade pública ou de interesse 

social. . 

Assim, tudo o que se referir à defesa civil; às ações cívico-sociais; às atividades 

de cooperação para o desenvolvimento nacional; à participação em campanhas institucionais 

de utilidade pública e de interesse social, serão ações subsidiárias gerais das Forças Armadas. 

Essas ações, de caráter geral, necessitam de determinação do Presidente da 

República para que sejam implementadas.  

As atribuições particulares estão contidas nos art. 17 (Marinha); 17-A 

(Exército) e 18 (Aeronáutica) da Lei Complementar Nr 97/99 e são a seguir citadas: 

 Art. 17. Cabe à Marinha, como atribuições subsidiárias particulares: 

I - orientar e controlar a Marinha Mercante e suas atividades correlatas, no que 

interessa à defesa nacional; 

 II - prover a segurança da navegação aquaviária; 

 III - contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que digam 

respeito ao mar; 

 IV - implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos, no mar e nas 

águas interiores, em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, federal ou 

estadual, quando se fizer necessária, em razão de competências específicas.  

V – cooperar com os órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos 

delitos de repercussão nacional ou internacional, quanto ao uso do mar, águas 

interiores e de áreas portuárias, na forma de apoio logístico, de inteligência, de 

comunicações e de instrução. . 

Parágrafo único. Pela especificidade dessas atribuições, é da competência do 

Comandante da Marinha o trato dos assuntos dispostos neste artigo, ficando 

designado como "Autoridade Marítima", para esse fim. 

 

Art. 17A. Cabe ao Exército, além de outras ações pertinentes, como atribuições 

subsidiárias particulares: 



 

Claudio Alves da Silva – Direito Aplicado às Operações de Garantia da Lei e da Ordem  

54 

I – contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que digam 

respeito ao Poder Militar Terrestre; (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 

2004) 

II – cooperar com órgãos públicos federais, estaduais e municipais e, 

excepcionalmente, com empresas privadas, na execução de obras e serviços de 

engenharia, sendo os recursos advindos do órgão solicitante; (Incluído pela Lei 

Complementar nº 117, de 2004) 

III – cooperar com órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos 

delitos de repercussão nacional e internacional, no território nacional, na forma de 

apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução; (Incluído pela Lei 

Complementar nº 117, de 2004) 

IV –  (Revogado pela Lei Complementar nº 136, de 2010). 

 

Art. 18. Cabe à Aeronáutica, como atribuições subsidiárias particulares: 

 I - orientar, coordenar e controlar as atividades de Aviação Civil; 

 II - prover a segurança da navegação aérea; 

 III - contribuir para a formulação e condução da Política Aeroespacial Nacional; 

IV - estabelecer, equipar e operar, diretamente ou mediante concessão, a infra-

estrutura aeroespacial, aeronáutica e aeroportuária; 

V - operar o Correio Aéreo Nacional. 

VI – cooperar com os órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos 

delitos de repercussão nacional e internacional, quanto ao uso do espaço aéreo e de 

áreas aeroportuárias, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e 

de instrução; (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 

VII - preservadas as competências exclusivas das polícias judiciárias, atuar, de 

maneira contínua e permanente, por meio das ações de controle do espaço aéreo 

brasileiro, contra todos os tipos de tráfego aéreo ilícito, com ênfase nos envolvidos no 

tráfico de drogas, armas, munições e passageiros ilegais, agindo em operação 

combinada com organismos de fiscalização competentes, aos quais caberá a tarefa de 

agir após a aterragem das aeronaves envolvidas em tráfego aéreo ilícito, podendo, na 

ausência destes, revistar pessoas, veículos terrestres, embarcações e aeronaves, bem 

como efetuar prisões em flagrante delito. (Redação dada pela Lei Complementar nº 

136, de 2010). 

Parágrafo único.  Pela especificidade dessas atribuições, é da competência do 

Comandante da Aeronáutica o trato dos assuntos dispostos neste artigo, ficando 

designado como ‗Autoridade Aeronáutica Militar‘, para esse fim. (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 136, de 2010). 

 

Note: as missões subsidiárias particulares das Forças Armadas possuem um 

traço comum, observável nos art. 17, V; 17-A, III; e 18, VI: cooperar com os órgãos federais, 

quando se fizer necessário, na repressão aos delitos de repercussão nacional e internacional, 

na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução, sendo a Marinha 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp117.htm#art17ai
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp117.htm#art17ai
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp117.htm#art17aii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp117.htm#art17aii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp117.htm#art17aiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp117.htm#art17aiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp117.htm#art18vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm#art1
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―quanto ao uso do mar, águas interiores e de áreas portuárias‖, o Exército ―no território 

nacional‖, e a Força Aérea ―quanto ao uso do espaço aéreo e de áreas aeroportuárias.‖ 

As atribuições subsidiárias particulares não necessitam de determinação 

presidencial para serem realizadas. A própria Lei Complementar fornece a necessária 

autorização. 

No caso do Exército, vale comentar os incisos II e III do art. 17-A. 

Quando a Força Terrestre realiza apoio logístico, de inteligência, de 

comunicações e de instrução, ou quando estiver cooperando com órgãos públicos federais, 

estaduais e municipais e, excepcionalmente, com empresas privadas, na execução de obras e 

serviços de engenharia o poder de polícia de que está investido é o poder de polícia geral, 

previsto no art. 301 do Código de Processo Penal (CPP) – ou seja, só poderá agir se se 

depara com a ocorrência de flagrante delito e, ainda assim, se as circunstâncias o 

permitirem. Por exemplo, um Destacamento de Engenharia empregado num trecho, 

desarmado, não tem o dever legal agir bloqueando estrada para impedir a fuga de ladrões que 

acabaram de assaltar um banco numa cidade próxima, ou intercepta-los. 

Outro ponto importante: quando da execução de obras ou serviços de 

engenharia, os recursos deverão vir dos órgãos solicitantes do apoio, de modo a se preservar o 

orçamento destinado à Força Terrestre. De fato, se o Exército tiver de aplicar seus próprios 

recursos, correrá o risco de ver o exercício normal de suas atividades prejudicado. Por isso, 

sem o recebimento prévio da receita necessária, o Exército está legalmente impossibilitado de 

atuar, sob pena de ser alvo de procedimentos na Justiça Federal e no Tribunal de Contas da 

União. 

A seguir, alguns exemplos de atribuições subsidiárias desenvolvidos pela Força 

Terrestre, consoante informado na página do COTER: 

DIVISÃO DE COORDENAÇÃO CIVIL MILITAR (DCCM) - RELATÓRIO DOS TRABALHOS DO 1º 

SEMESTRE 2018: 
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Visando a não suscitar dúvidas, apresenta-se um quadro comparativo entre AS 

Atribuições Subsidiárias e a Op GLO: 
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Requisito/Situação ATRIBUIÇÕES SUBSIDIÁRIAS GLO 

Fundamento legal  Missão Subsidiária (art. 16 e 17-A 

da LCP 97/99). 

- Missão Constitucional (art. 142, 

caput, da CF/88 e art. 15 da LCP 

97/99). 

Autoridade/órgão que 

determina o emprego 

As de caráter geral dependem de 

autorização presidencial. As 

particulares não necessitam de 

determinação presidencial para 

serem realizadas. 

Presidente da República. 

Necessidade de esgotamento 

dos OSP 

Não é pressuposto para 

determinação de emprego da tropa. 

É pressuposto para emprego da 

tropa. 

Competência para julgar delitos 

imputados a militares 

Justiça Militar da União. .
5
 Justiça Militar da União. 

Atuação de maneira episódica, 

em área previamente 

estabelecida e por tempo 

limitado. 

Qualquer local do território nacional 

onde necessitem ser realizadas. 

Conforme Ato do Presidente da 

República. 

Objetivo da Operação  Cooperar com o desenvolvimento 

nacional e a defesa civil (geral); 

apoio logístico, de inteligência, de 

comunicações e de instrução, ou 

quando estiver cooperando com 

órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais e, excepcionalmente, 

com empresas privadas, na 

execução de obras e serviços de 

engenharia (atribuições particulares 

da Força Terrestre). 

Preservar a ordem pública e a 

incolumidade das pessoas e do 

patrimônio. 

Transferência, mediante ato 

formal, do controle operacional 

dos OSP. 

Não há. Pode ser desencadeada sem 

necessidade de esgotamento da 

capacidade dos OSP. 

É pressuposto para o emprego da 

tropa. 

Defesa judicial de militares Pode ser promovida pela AGU. Pode ser promovida pela AGU. 

Poder de Polícia Sim. Genérico do art. 301 do CPP. Sim. Geral. 

                                                           
5
 Desde que o crime esteja previsto no Código Penal Militar e seja praticado nas circunstâncias do art. 9º do 

referido Diploma Legal 



 

Claudio Alves da Silva – Direito Aplicado às Operações de Garantia da Lei e da Ordem  

58 

d. GLO e Polícia Judiciária Militar. 

Ações de Polícia Judiciária Militar são aquelas que podem ser desenvolvidas pelas 

Forças Armadas, no cumprimento do dever legal de apurar e reprimir o cometimento de 

ilícitos penais militares. 

A previsão das atividades de Polícia judiciária Militar encontra-se no Código de 

Processo Penal Militar: 

      Exercício da polícia judiciária militar  

        Art. 7º A polícia judiciária militar é exercida nos termos do art. 8º, pelas seguintes 

autoridades, conforme as respectivas jurisdições:  

        a) pelos ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em todo o território nacional e 

fora dele, em relação às forças e órgãos que constituem seus Ministérios, bem como a militares 

que, neste caráter, desempenhem missão oficial, permanente ou transitória, em país estrangeiro;  

        b) pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, em relação a entidades que, por 

disposição legal, estejam sob sua jurisdição;  

        c) pelos chefes de Estado-Maior e pelo secretário-geral da Marinha, nos órgãos, forças e 

unidades que lhes são subordinados;  

        d) pelos comandantes de Exército e pelo comandante-chefe da Esquadra, nos órgãos, forças 

e unidades compreendidos no âmbito da respectiva ação de comando;  

        e) pelos comandantes de Região Militar, Distrito Naval ou Zona Aérea, nos órgãos e 

unidades dos respectivos territórios;  

        f) pelo secretário do Ministério do Exército e pelo chefe de Gabinete do Ministério da 

Aeronáutica, nos órgãos e serviços que lhes são subordinados;  

        g) pelos diretores e chefes de órgãos, repartições, estabelecimentos ou serviços previstos nas 

leis de organização básica da Marinha, do Exército e da Aeronáutica;  

        h) pelos comandantes de forças, unidades ou navios;  

        Delegação do exercício  

        1º Obedecidas as normas regulamentares de jurisdição, hierarquia e comando, as 

atribuições enumeradas neste artigo poderão ser delegadas a oficiais da ativa, para fins 

especificados e por tempo limitado.  

        2º Em se tratando de delegação para instauração de inquérito policial militar, deverá aquela 

recair em oficial de posto superior ao do indiciado, seja este oficial da ativa, da reserva, 

remunerada ou não, ou reformado.  

        3º Não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao do indiciado, poderá ser 

feita a de oficial do mesmo posto, desde que mais antigo.  

        4º Se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, não prevalece, para a delegação, a 

antiguidade de posto.  

        Designação de delegado e avocamento de inquérito pelo ministro  

        5º Se o posto e a antiguidade de oficial da ativa excluírem, de modo absoluto, a existência de 

outro oficial da ativa nas condições do § 3º, caberá ao ministro competente a designação de 

oficial da reserva de posto mais elevado para a instauração do inquérito policial militar; e, se 

este estiver iniciado, avocá-lo, para tomar essa providência.  

        Competência da polícia judiciária militar  

        Art. 8º Compete à Polícia judiciária militar:  
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        a) apurar os crimes militares, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição 

militar, e sua autoria;  

        b) prestar aos órgãos e juízes da Justiça Militar e aos membros do Ministério Público as 

informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, bem como realizar as 

diligências que por eles lhe forem requisitadas;  

        c) cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar;  

        d) representar a autoridades judiciárias militares acerca da prisão preventiva e da 

insanidade mental do indiciado;  

        e) cumprir as determinações da Justiça Militar relativas aos presos sob sua guarda e 

responsabilidade, bem como as demais prescrições deste Código, nesse sentido;  

        f) solicitar das autoridades civis as informações e medidas que julgar úteis à elucidação das 

infrações penais, que esteja a seu cargo;  

        g) requisitar da polícia civil e das repartições técnicas civis as pesquisas e exames 

necessários ao complemento e subsídio de inquérito policial militar;  

        h) atender, com observância dos regulamentos militares, a pedido de apresentação de militar 

ou funcionário de repartição militar à autoridade civil competente, desde que legal e 

fundamentado o pedido.  

As ações de Polícia Judiciária Militar estão regulamentadas no Código de 

Processo Penal Militar (CPPM), e poderão se desenvolver em APFD ou em IPM ou em 

cumprimento de determinações dos juízes da Justiça Militar.  

Logo, poderão ser desencadeadas de ofício pelo encarregado do IPM ou 

presidente do flagrante, ou mediante decisão judicial.  

Dentre essas ações, pode-se destacar o cumprimento de mandados de prisão, de 

busca e apreensão, de alvarás de soltura, realização de escutas telefônicas e quebra de sigilos, 

mediante ordem judicial; perseguição de criminosos em situação de flagrância por 

cometimento de crime militar, etc. 

Importa atentar para o fato de que alguns dispositivos do CPPM não foram 

recepcionados pela Constituição Federal em vigor, estando sem validade atualmente, razão 

pela qual o encarregado do IPM e o presidente do flagrante devem buscar o assessoramento 

jurídico pertinente antes da adoção de algumas medidas. Exemplo de artigo não recepcionado 

é o art. 17 do CPPM, a seguir transcrito: 

Incomunicabilidade do indiciado. Prazo.  

Art. 17. O encarregado do inquérito poderá manter incomunicável o indiciado, que 

estiver legalmente preso, por três dias no máximo.  

 

  Além do fundamento jurídico diverso, diferencia-se a Op GLO das ações de 

Polícia Judiciária Militar porque estas independem de ordem da presidencial, esgotamento dos 

órgãos de segurança pública ou quaisquer outros requisitos previstos para uma Op GLO.
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Apresenta-se, a seguir, quadro comparativo entre Ações de Polícia Judiciária Militar e a Op 

GLO: 

 

 

Requisito/Situação POLÍCIA JUDICIÁRIA 

MILITAR 

GLO 

Fundamento legal  Código de Processo Penal Militar. Missão Constitucional (art. 142, 

caput, da CF/88 e art. 15 da LCP 

97/99). 

Autoridade/órgão que 

determina o emprego 

Encarregado de IPM, presidente de 

APFD e Juizes Militares. 

Presidente da República. 

Necessidade de esgotamento 

dos OSP 

Não é pressuposto para 

determinação de emprego da tropa. 

É pressuposto para emprego da 

tropa. 

Competência para julgar delitos 

imputados a militares 

Justiça Militar da União.
6
 Justiça Militar da União. 

Atuação de maneira episódica, 

em área previamente 

estabelecida e por tempo 

limitado. 

Qualquer local do território nacional 

onde necessitem ser realizadas. 

Conforme Ato do Presidente da 

República. 

Objetivo da Operação  Investigar e coibir cometimento de 

crime militar. 

Preservar a ordem pública e a 

incolumidade das pessoas e do 

patrimônio. 

Transferência, mediante ato 

formal, do controle operacional 

dos OSP. 

Não há. Pode ser desencadeada sem 

necessidade de esgotamento da 

capacidade dos OSP. 

É pressuposto para o emprego da 

tropa. 

Defesa judicial de militares Pode ser promovida pela AGU. Pode ser promovida pela AGU. 

Poder de Polícia Sim. Previsto no CPPM. Sim. Geral. 

 

                                                           
6
 Desde que o crime esteja previsto no Código Penal Militar e seja praticado nas circunstâncias do art. 9º do 

referido Diploma Legal 
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e. Op GLO e Segurança de Autoridades Nacionais e Estrangeiras e Viagens 

Presidenciais. 

A previsão legal para esta atividade se encontra no parágrafo único do art. 16-A 

da Lei Complementar Nr 97/99: 

Art. 16-A.  Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes, também como 

atribuições subsidiárias, preservadas as competências exclusivas das polícias 

judiciárias, atuar, por meio de ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira 

terrestre, no mar e nas águas interiores, independentemente da posse, da propriedade, da 

finalidade ou de qualquer gravame que sobre ela recaia, contra delitos transfronteiriços 

e ambientais, isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, 

executando, dentre outras, as ações de: (Incluído pela Lei Complementar nº 136, de 

2010). 

        I - patrulhamento; (Incluído pela Lei Complementar nº 136, de 2010). 

        II - revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves; 

e (Incluído pela Lei Complementar nº 136, de 2010). 

        III - prisões em flagrante delito. (Incluído pela Lei Complementar nº 136, de 2010). 

        Parágrafo único.  As Forças Armadas, ao zelar pela segurança pessoal das 

autoridades nacionais e estrangeiras em missões oficiais, isoladamente ou em 

coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, poderão exercer as ações 

previstas nos incisos II e III deste artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 136, de 

2010). 

 

Sobre essas missões, assim se manifestou o Ministro do STF Luís Roberto 

Barroso, no já citado artigo ―Atuação das Forças Armadas em segurança tem de ser 

excepcional‖, publicado em 2008: 

54. As Forças Armadas podem realizar normalmente operações de policiamento 

ostensivo naquelas circunstâncias em que predomine o interesse nacional, como é o caso, 

em especial, de eventos oficiais em que estejam presentes representantes de outras 

nações. Foi o que ocorreu, em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (ECO 92); em dezembro 1998, na 15ª reunião do Mercosul; 

em março 1999, na reunião de 49 chefes de Estado dos países da América Latina, Caribe 

e União Européia; em novembro de 2004, na 18ª reunião do Grupo do Rio; em janeiro de 

2007, na cúpula de chefes do Mercosul. 

55. A hipótese está regulada no artigo 5º, parágrafo único, do Decreto 3.897/2001, 

segundo o qual o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem abrange 

hipóteses em que ―se presuma ser possível a perturbação da ordem, tais como as 

relativas a eventos oficiais ou públicos, particularmente os que contem com a 

participação de Chefe de Estado, ou de Governo, estrangeiro, e à realização de pleitos 

eleitorais, nesse caso quando solicitado‖. Nesses casos, ―as Forças Armadas atuarão em 

articulação com as autoridades locais‖. (artigo 5º, parágrafo único). 

56. A hipótese, que é a mais comum, não exibe as complexidades das demais. A 

competência da União se define através do critério da predominância do interesse. 

Compete à União manter relações com Estados estrangeiros e participar de 

organizações internacionais (Constituição Federal, artigo 21, I). Compete-lhe também 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp136.htm#art2
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garantir a segurança de representantes estrangeiros quando em visita ao território 

nacional. A matéria não é concernente à esfera estadual, nada obstante seja desejável 

que as Forças Armadas cumpram sua missão de modo articulado com os órgãos 

estaduais de segurança, como determina o preceito acima mencionado. 

Por evidente, hoje o fundamento não é mais somente o artigo 5º, parágrafo único, 

do Decreto 3.897/01, mas, especialmente, o parágrafo único do art. 16-A da Lei 

Complementar Nr 97/99, sendo a missão subsidiária e não Op GLO. 

Relativamente à segurança de Presidente da República Federativa do Brasil, 

durante a realização de viagens em território nacional, vige o Decreto Nr 4.332, de 12 de 

agosto de 2002. 

Na atuação em Segurança de Autoridades Nacionais e Estrangeiras e Viagens 

Presidenciais as ações não são direcionadas à garantia da lei e da ordem pública, mas sim às 

medidas de segurança da autoridade nacional ou estrangeira. Assim o objetivo do emprego da 

tropa nesta situação difere do objetivo do emprego em Op GLO. 

Ademais, não há necessidade de esgotamento os órgãos de segurança. Na verdade, 

eles estarão presentes, exercendo suas atribuições cotidianas e, mais ainda, cooperando no que 

se fizer necessário para a segurança da autoridade, conforme definido pelo Coordenador de 

Segurança de Área (nome dado pelo Decreto Nr 4.332/02 ao responsável pelas ações relativas 

à segurança da viagem presidencial, em coordenação com os órgãos de segurança pública e 

outros órgãos federais, estaduais e municipais locais). 
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Apresenta-se, a seguir, quadro comparativo entre Segurança de Autoridades 

Nacionais e Estrangeiras e Viagens Presidenciais e a Op GLO: 

 

 

Requisito/Situação Segurança de Autoridades 

Nacionais e Estrangeiras e Viagens 

Presidenciais. 

GLO. 

Fundamento legal  Parágrafo único do art. 16-A da Lc 

97/99; art. 5º do Decreto Nr 

3.897/01 e Decreto Nr 4.332/02. 

Missão Constitucional (art. 142, 

caput, da CF/88 e art. 15 da LCP 

97/99). 

Autoridade/órgão que 

determina o emprego 

Presidente da República. Presidente da República. 

Necessidade de esgotamento 

dos OSP 

Não é pressuposto para 

determinação de emprego da tropa. 

É pressuposto para emprego da 

tropa. 

Competência para julgar delitos 

imputados a militares 

Justiça Militar da União
7
. Justiça Militar da União. 

Atuação de maneira episódica, 

em área previamente 

estabelecida e por tempo 

limitado. 

Qualquer local do território nacional 

onde precisem ser realizadas. 

Conforme Ato do Presidente da 

República. 

Objetivo da Operação  Segurança da autoridade nacional ou 

estrangeira. 

Preservar a ordem pública e a 

incolumidade das pessoas e do 

patrimônio. 

Transferência, mediante ato 

formal, do controle operacional 

dos OSP. 

Não há. Pode ser desencadeada sem 

necessidade de esgotamento da 

capacidade dos OSP. 

É pressuposto para o emprego da 

tropa. 

Defesa judicial de militares Pode ser promovida pela AGU. Pode ser promovida pela AGU. 

Poder de Polícia Sim.  Sim. Geral. 

 

                                                           
7
 Desde que o crime esteja previsto no Código Penal Militar e seja praticado nas circunstâncias do art. 9º do 

referido Diploma Legal 
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f. Op GLO e GLO Ambiental 

 

A atuação das Forças Armadas em ações protetivas ao meio ambiente já 

encontrava eco do Decreto Nr 3.897/01, como adiante se verifica: 

Art. 7º  Nas hipóteses de emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, 

constitui incumbência: 

I - do Ministério da Defesa, especialmente: 

[...] 

f) prestar apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução, bem como 

assessoramento aos órgãos governamentais envolvidos nas ações de garantia da lei e da 

ordem, inclusive nas de combate aos delitos transfronteiriços e ambientais, quando 

determinado; 

 

Em 12 de março de 2013, o Decreto Nr 7.957 veio regulamentar a atuação das 

Forças Armadas na proteção ambiental, da seguinte forma: 

 

Art. 1
o
  Este Decreto institui o Gabinete Permanente de Gestão Integrada para a 

Proteção do Meio Ambiente, regulamenta a atuação das Forças Armadas na proteção 

ambiental e altera o Decreto nº 5.289, de 29 de novembro de 2004. 

Parágrafo único.  O objetivo deste Decreto é estabelecer normas para a articulação, 

integração e cooperação entre os órgãos e entidades públicas ambientais, Forças 

Armadas, órgãos de segurança pública e de coordenação de atividades de inteligência, 

visando o aumento da eficiência administrativa nas ações ambientais de caráter 

preventivo ou repressivo.  

[...] 

Art. 3
o
  O GGI-MA tem como objetivos integrar e articular as ações preventivas e 

repressivas dos órgãos e entidades federais em relação aos crimes e infrações 

ambientais na Amazônia Legal, e promover a integração dessas ações com as ações 

dos Estados e Municípios.  

§ 1
o
 Compete ao GGI-MA: 

[...] 

VII - identificar situações e áreas que demandem emprego das Forças Armadas, em 

garantia da lei e da ordem, e submetê-las ao Presidente da República, conforme 

disposto na legislação; e 

VIII - demandar das Forças Armadas a prestação de apoio logístico, de inteligência, 

de comunicações e de instrução, conforme disposto na legislação. 

[...] 

Art. 5
o
  O GGI-MA poderá solicitar ao Presidente da República, com a finalidade de 

proteger o meio ambiente, que determine o emprego das Forças Armadas para a 

garantia da lei e da ordem, nos termos da legislação. 

[...] 

Art.7
o
  As Forças Armadas prestarão apoio logístico, de inteligência, de comunicações e 

de instrução às ações de proteção ambiental, com a disponibilização das estruturas 

necessárias à execução das referidas ações, conforme disposto na legislação vigente. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5289.htm
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Art. 8
o
  No caso de emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem em 

operações de proteção ambiental, caberá ao Ministério da Defesa a coordenação, o 

acompanhamento e a integração das ações a serem implementadas pelos órgãos e 

entidades envolvidos, resguardadas as respectivas competências legais. 

Parágrafo único.  As operações em curso contarão com a participação de representantes 

das instituições envolvidas e observarão as diretrizes estabelecidas pelo GGI-MA, 

respeitado o controle operacional de que trata o § 6º do art. 15 da Lei Complementar nº 

97, de 9 de junho de 1999. 

 

As ações a serem desenvolvidas em uma GLO ambiental são limitadas, no 

terreno, à denominada Amazônia Legal (área que corresponde a 59% do território brasileiro e 

engloba a totalidade dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, 

Roraima e Tocantins, além de parte do Estado do Maranhão, a oeste do meridiano de 44ºW, 

perfazendo 5,0 milhões de km²). Isso porque o órgão que vai solicitar o emprego, que é o 

Gabinete Permanente de Gestão Integrada para a Proteção do Meio Ambiente (GGI-MA), tem 

por objetivo, como se vê do art. 3º anteriormente transcrito, integrar e articular as ações 

preventivas e repressivas dos órgãos e entidades federais em relação aos crimes e infrações 

ambientais na Amazônia Legal, e promover a integração dessas ações com as ações dos 

Estados e Municípios. 

Ainda assim, as ações somente poderão ser realizadas em áreas da Amazônia 

Legal pertencentes à União, sob pena de caracterização de intervenção federal e quebra do 

pacto federativo.  

Acrescente-se, ainda, que não há previsão no legal de que Governo do Estado 

possam pleitear à Presidência da República esse tipo de ação, como ocorre na Op GLO. 

As ações a serem desenvolvidas deverão ser delimitadas, também, quanto ao 

tempo, como ocorre com as Op GLO. Todavia, por ter características similares às de missão 

subsidiária, tem-se que sua execução não pode, de forma alguma, prejudicar a realização das 

demais missões das Forças Armadas. 

 Do art. 7º do Decreto 7.957/13, tem-se que, prioritariamente, são desenvolvidas 

numa GLO Ambiental, as ações de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de 

instrução, com a disponibilização de estruturas para realização destas ações. A determinação 

de emprego será do Presidente da República, mediante solicitação do GGI-MA. Nota-se que 

não é requisito a insuficiência, inexistência ou indisponibilidade dos Órgãos de Segurança 

Pública. Outro detalhe é que, empregadas as Forças Armadas, a coordenação, o 

acompanhamento e a integração das ações serão de competência do ministério da Defesa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp97.htm#art15%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp97.htm#art15%C2%A76
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A operação Hileia Pátria é exemplo de GLO Ambiental realizada sob fundamento 

jurídico do Decreto Nr 7.957/13. 

A respeito da atuação das Forças Armadas no meio ambiente, o leitor encontrará 

informações no Livro DEFESA & MEIO AMBIENTE, publicado pelo Ministério da Defesa, 

encontradiço no endereço eletrônico 

https://www.defesa.gov.br/arquivos/estado_e_defesa/livro_verde/livro_defesa_meio_ambient

e.pdf 

Apresenta-se, a seguir, quadro comparativo entre GLO Ambiental e a Op GLO: 

Requisito/Situação GLO Ambiental. GLO. 

Fundamento legal  Decreto Nr 7.957/13. Missão Constitucional (art. 142, 

caput, da CF/88 e art. 15 da LCP 

97/99). 

Autoridade/órgão que 

determina o emprego 

Presidente da República. Presidente da República. 

Necessidade de esgotamento 

dos OSP 

Não é pressuposto para 

determinação de emprego da tropa. 

É pressuposto para emprego da 

tropa. 

Competência para julgar delitos 

imputados a militares 

Justiça Militar da União.
8
 Justiça Militar da União. 

Atuação de maneira episódica, 

em área previamente 

estabelecida e por tempo 

limitado. 

Será realizada na área da Amazônia 

Legal, ainda assim em bem da 

União, por tempo determinado. 

Conforme Ato do Presidente da 

República. 

Objetivo da Operação  Ações de proteção ambiental e 

enfrentamento de crimes e infrações 

ambientais em áreas da União na 

Amazônia Legal. 

Preservar a ordem pública e a 

incolumidade das pessoas e do 

patrimônio. 

Transferência, mediante ato 

formal, do controle operacional 

dos OSP. 

Não há. Pode ser desencadeada sem 

necessidade de esgotamento da 

capacidade dos OSP. 

É pressuposto para o emprego da 

tropa. 

Defesa judicial de militares Pode ser promovida pela AGU. Pode ser promovida pela AGU. 

Poder de Polícia Sim. Genérico do art. 301 do CPP. Sim. Geral. 

                                                           
8
 Desde que o crime esteja previsto no Código Penal Militar e seja praticado nas circunstâncias do art. 9º do 

referido Diploma Legal 
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CAPÍTULO 3 
 

 

 

 

 

 

 

EMPREGO EM GRANDES 

EVENTOS 
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3. EMPREGO EM GRANDES EVENTOS. 
 

O emprego em Grandes Eventos é uma forma de atuação das Forças Armadas em 

GLO. Segundo o Ministério da Defesa, essa atuação se dá em duas grandes vertentes: GLO 

preventiva e GLO repressiva. O Planejamento estratégico de Segurança para a Copa do 

Mundo FIFA Brasil 2014 deixa isso bem claro, como se vê dos excertos a seguir: 

 

 
[...] 

 
[...] 

 
[...] 

 
[...] 
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A atuação preventiva se resumiu, portanto, a defesa do espaço aéreo e 

marítimo, das fronteiras, à guarda das estruturas críticas, ações preventivas a ataques QBRN e 

medidas de contraterrorismo. As medidas repressivas serão as adotadas no contexto de uma 

Op GLO convencional, que as Forças Armadas já vêm adotando, verbi gratia, no contexto de 

ações envolvendo movimentos grevistas de forças auxiliares. 

Não se pode, por fim olvidar do preconizado pelo art. 5º do Decreto Nr 

3.897/01: 

Art. 5º O emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, que deverá 

ser episódico, em área previamente definida e ter a menor duração possível, 

abrange, ademais da hipótese objeto dos arts. 3º e 4º, outras em que se presuma 

ser possível a perturbação da ordem, tais como as relativas a eventos oficiais ou 

públicos, particularmente os que contem com a participação de Chefe de Estado, 

ou de Governo, estrangeiro, e à realização de pleitos eleitorais, nesse caso 

quando solicitado.  

O citado artigo informa as situações em que se presuma possível a 

perturbação da ordem pública, tais como eventos oficiais ou públicos, particularmente com a 

participação de chefe de estado ou de governo estrangeiro poderão vir a ser considerados 

como Op GLO. 
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Não é demais repetir a lição do eminente constitucionalista e hoje 

Ministro do STF Luis Roberto Barroso, no artigo ―Atuação das Forças Armadas em 

segurança tem de ser excepcional‖, publicado em 2008: 

54. As Forças Armadas podem realizar normalmente operações de policiamento 

ostensivo naquelas circunstâncias em que predomine o interesse nacional, como é o 

caso, em especial, de eventos oficiais em que estejam presentes representantes de outras 

nações. Foi o que ocorreu, em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (ECO 92); em dezembro 1998, na 15ª reunião do Mercosul; 

em março 1999, na reunião de 49 chefes de Estado dos países da América Latina, Caribe 

e União Européia; em novembro de 2004, na 18ª reunião do Grupo do Rio; em janeiro de 

2007, na cúpula de chefes do Mercosul
[39]

. 

55. A hipótese está regulada no artigo 5º, parágrafo único, do Decreto 3.897/2001, 

segundo o qual o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem abrange 

hipóteses em que ―se presuma ser possível a perturbação da ordem, tais como as 

relativas a eventos oficiais ou públicos, particularmente os que contem com a 

participação de Chefe de Estado, ou de Governo, estrangeiro, e à realização de pleitos 

eleitorais, nesse caso quando solicitado‖. Nesses casos, ―as Forças Armadas atuarão em 

articulação com as autoridades locais‖. (artigo 5º, parágrafo único). 

56. A hipótese, que é a mais comum, não exibe as complexidades das demais. A 

competência da União se define através do critério da predominância do interesse. 

Compete à União manter relações com Estados estrangeiros e participar de 

organizações internacionais (Constituição Federal, artigo 21, I). Compete-lhe também 

garantir a segurança de representantes estrangeiros quando em visita ao território 

nacional. A matéria não é concernente à esfera estadual, nada obstante seja desejável 

que as Forças Armadas cumpram sua missão de modo articulado com os órgãos 

estaduais de segurança, como determina o preceito acima mencionado. 

Ora, aqui também se encontram os denominados Grandes Eventos. 

Nota-se que não há o esgotamento dos OSP, mas, por cautela, é conveniente 

que o aparato da União, representado não só pelos seus OSP, mas também pelas Forças 

Armadas, atuam, conjuntamente com os OSP, para preservar a ordem pública. 

Essa situação é compatível com a Constituição, que prevê a segurança 

pública como responsabilidade de todos, inclusive e especialmente da União. Logo, verificada 

a possibilidade de perturbação da ordem pública que pode afetar a todos e também à imagem 

do país e observados os parâmetros legais, faz-se o emprego das Forças Armadas em Op 

GLO, distinguindo sua atuação de maneira preventiva e repressiva. 

É bom que se diga que essa forma de atuação, prevista para os Grandes 

Eventos, foi observada recentemente na Copa do Mundo FIFA Alemanha 2006; nos Jogos de 

Inverno de Vancouver, Canadá, em 2010, e nos Jogos Olímpicos de Londres, Inglaterra, em 

2012. Adiante, a título de amostra, trazemos documentos e reportagens encontradiços ainda 
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hoje na rede mundial de computadores sobre atuação de outras Forças Armadas nesses 

Grandes Eventos: 

Copa do Mundo FIFA Alemanha 2006 

 

No documento denominado ―Review by the Federal Government on the 

2006 FIFA World Cup‖, o Governo Federal da Alemanha faz uma revisão a respeito das 

lições aprendidas durante o evento. Ao avaliar a questão da segurança, destacou, quanto às 

Forças Armadas, o seguinte: 

 
2.2 A Estratégia de Segurança Nacional provou o seu valor. 
 
O Ministério Federal da Defesa aprovou o apoio solicitado no âmbito da assistência 

técnico administrativo e ordenou o planejamento e implementação de tal apoio em 

cooperação com as autoridades que requereram esses serviços. Em geral foram destinados 

cinco milhões de Euros para a realização de serviços de assistência tecnico administrativa, 

assim discriminados:  

 

- desdobramento de 1.700 soldados vindos de mais de 50 locais - incluindo 700 soldados 

de plantão como "Mãos que ajudam" 

 

- Alojamento e aprovisionamento de 3.500 policiais federais e estaduais em 40 

instalações das Forças Armadas  

 

- Funcionamento de um centro de resgate em Kaiserslautern com um foco em uma cirurgia 

de emergência. 

 
Além disso, o Ministério Federal da Defesa decidiu disponibilizar os recursos existentes e 

as capacidades disponíveis das Forças Armadas de tal forma que o apoio imediato para 

Estados e municípios estave garantido durante a Copa do Mundo de 2006, por exemplo, no 

caso de um grande desastre. Esta decisão foi implementada em uma estratégia de apoio 

das Forças Federais para os municípios durante a Copa do Mundo de 2006. Todas as 

forças que não estavam empregadas no exterior e as suas capacidades eram geralmente 

disponibilizadas para as opções de suporte contemplado nesta estratégia. Ao todo, cerca 

de 5.300 soldados e funcionários civis das Forças Armadas foram incluídos no 

planejamento em diferentes níveis de ―stand-by‖ para o período de duração da Copa do 

Mundo 2006. 

 
Em cooperação com os outros Ministérios envolvidos na Estratégia de Segurança Nacional 

e em apoio das delegacias responsáveis, a Luftwaffe alemã elaborou planejmaneot de 

defesa do espaço aéreo. O Ministério Federal do Interior havia solicitado aprovação para 

o uso de aviões AWACS no âmbito da Copa do Mundo de 2006. Com o uso de Aviões 

AWACS, em cooperação com o SHAPE sede da OTAN e de unidades táticas de comando e 

as forças do ar da Luftwaffe, foi possível proteger adequadamente o espaço aéreo durante 

a Copa do Mundo de 2006 durante os períodos identificados como de alto risco. 

 

 
Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver 2010 

 

Reportagem do jornal canadense Toronto Star destacou a mobilização de 

militares das Forças Armadas Canadenses para a segurança dos jogos de Inverno realizados 
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em Vancouver, apontando com destaque que até a atuação no Afeganistão passaria a segundo 

plano: 

 
 

 

 

 

 

De acordo com documentos obtidos pelo Toronto Star, mais de 32.000 militares - 

cerca de metade das Forças Armadas canadenses - estarão em formação ou 

conjunto para implantar em missões a Kandahar, os Jogos Olímpicos de 

Vancouver e a reunião do G8 no próximo verão em Huntsville entre agora e julho 

de 2010. 

 

A Equipe de Assistência e Resposta a Desastres, uma ferramenta-chave ajuda 

externa despachada após terremotos e furacões, foi condenada a ficar no Canadá, 

de janeiro a março, em caso de emergência na época dos Jogos Olímpicos de 

fevereiro.  

 

A Real Polícia Montada Canadense (RCMP) avaliou a operação de segurança 

olímpica em 900 milhões de dolares canadenses e enviará mais de 4.000 soldados 

para a Columbia Britânica neste inverno. A "Operação Podium" incluirá forças 

regulares e reserva, operações militares de forças especiais e comandos (Joint 

Task Force 2 - JTF2) . Marinheiros irão proteger a costa e os pilotos estarão em 

cima, tanto para operações de vigilância e de busca e salvamento. Em caso de uma 

avaria grave de segurança, canadense e pilotos de caça dos EUA com NORAD 

também poderia ser chamado para a ação. 
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Mesmo a missão no Afeganistão, que custou a vida de 127 soldados canadenses, 

um diplomata e bilhões de dólares desde 2002, será deixada de lado, passando os 

Jogos Olímpicos a condição de "missão prioritária". 

Jogos Olímpicos de Londres 2012: 

 

O Exército da Grã-Bretanha destacou, em seu próprio site, como se daria a 

atuação durante os Jogos Olímpicos, conforme se verifica a seguir: 

 

O papel do Exército na segurança Olimpíadas revelado  

  

À medida que as Forças Armadas da Grã-Bretanha vão apoiar o esforço de 

segurança para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do próximo ano em Londres 

foram anunciados hoje pelo secretário de Defesa, Philip Hammond  

Embora a segurança e a operação de segurança para os Jogos continua sendo 

liderada pela Polícia, o Governo concordou que o Ministério da Defesa vai fazer 

uma contribuição significativa, oferecendo uma gama de apoio às autoridades 

civis.  

A contribuição da Defesa para segurança das Olimpíadas incluirá capacidades 

especializadas que só os militares detêm, bem como algum apoio mais geral. No 

total, o Ministério da Defesa espera empregar até 13.500 pessoas, 

compreendendo:  

• 5.000 funcionários em apoio a outras autoridades civis e policiais, com 

capacidades especializadas, incluindo equipes de inutilização de explosivos, cães 

de guerra e apoio da Marinha Real para policiamento marítimo, bem como uma 

força de contingência composta por 1.000 homens desarmados em caso de 

emergência civil; 

• 1.000 funcionários para fornecer apoio logístico;  

• 3.500 pessoas, chegando a um pico de 7.500, para garantir a segurança local  

• Um número indeterminado de pessoas para eventos cerimoniais.  

Também serão empregados meios militares, incluindo:  

• HMS OCEAN, o maior navio da frota da Marinha Real, que será ancorado no 

Tamisa em Greenwich, fornecendo apoio logístico, alojamento e um local de pouso 

de helicóptero; 

• HMS BULWARK, em Weymouth Bay, proporcionando comando e controle 

marítimo, alojamento, helicóptero e pequeno barco base e fornecimento de 

logística;  

• jatos Typhoon, estacionados temporariamente em RAF Northolt em Londres e 

helicópteros Puma e Lynx, operando a partir do HMS OCEAN para apoiar a 

segurança do espaço aéreo; 

• capacidades adequadas de defesa aérea em terra também para apoiar o esforço 

de segurança do espaço aéreo.  
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[...]  

 

A contribuição da Defesa para Londres 2012 ocorre em uma escala semelhante a 

implantado em outros Jogos Olímpicos recentes. O Governo, é claro, entende que 

os jogos devem ser uma celebração pacífica da conquista esportiva e uma 

celebração cultural - não é um evento de segurança.  

O Comissário Assistente da Polícia Metropolitana, Chris Allison, Coordenador de 

Segurança Olímpico Nacional, disse: "Realizar com segurança os Jogos é objetivo 

que só será alcançado através de uma gama de diferentes agências trabalhando 

em estreita colaboração. Tenho orgulho de estar conduzindo aquela que será a 

maior operação de segurança em tempos de paz e segurança jamais realizada pelo 

Serviço de Polícia. Todos nós estamos trabalhando no sentido de se proporcionar 

um ambiente em que milhões de pessoas possam desfrutar dos jogos e que o 

esporte possa ocupar o centro do palco de forma segura‖. 

"Nosso relacionamento com as Forças Armadas tem desenvolvido ao longo de 

vários anos e temos grande experiência em trabalhar com eles para realizar 

grandes eventos. O seu apoio à nossa operação é construída sobre estas práticas 

experimentadas e testadas. Eu sei que eles também irão fornecer um excelente 

suporte para as operações de segurança do LOCOG.‖ 

 Várias outras reportagens sobre a atuação das Forças Armadas nos Jogos 

Olímpicos de Londres podem ser encontradas em: 

http://www.army.mod.uk/news/23966.aspx.  
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CAPÍTULO 4 
 

 

 

 

 

 

 

A MISSÃO DAS 

ASSESSORIAS DE APOIO 

JURÍDICO NAS OP GLO 
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4. A MISSÃO DAS ASSESSORIAS JURÍDICAS NUMA OP GLO. 

 

O Planejamento Estratégico de Emprego Conjunto das Forças Armadas 

(PEECFA) para a Copa FIFA Brasil 2014 definiu algumas das atividades que devem ser 

empreendidas pelos Assessores Jurídicos durante uma Op CLO: 

4.4 Às Assessorias Jurídicas de cada nível de comando compete: 

4.4.1 verificar, sob o aspecto jurídico, as regras de engajamento e normas de conduta 

elaborados; 

4.4.2 auxiliar o Comando no contato com autoridades do Poder Judiciário, órgãos do 

Ministério Público e da Advocacia-Geral da União na respectiva área de atuação; 

4.4.3 assessorar o Comando sobre temas jurídicos relacionados à operação; e 

4.4.4 estar em condições de auxiliar o órgão de comunicação social no esclarecimento de 

temas jurídicos que poderão ser objeto de questionamentos pela opinião pública e pela 

mídia. 

 

Obviamente, outras atribuições, além das definidas no PEECFA Copa FIFA 

Brasil/2014 podem ser conferidas a uma Asse Jur durante uma Op GLO, a critério do 

Comandante. 

No âmbito do Exército Brasileiro, o Manual de Campanha C 85-1 – Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem diz o seguinte: 

 

CAPÍTULO 6 

OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM EM AMBIENTE URBANO 

[...] 

ARTIGO III 

ASSESSORIA JURÍDICA 

6-23. GENERALIDADES 

a. As operações contra F Adv em ambiente urbano deverão contar com uma assessoria 

jurídica ágil, capaz de assistir os comandantes e orientar os procedimentos legais a 

serem adotados. 

b. Junto ao PC, deverão estar um assessor jurídico, um perito militar, um escrivão e um 

oficial médico que serão encarregados das atividades de assessoramento técnico e 

jurídico, inclusive com relação à triagem inicial do pessoal detido e do material 

apreendido na operação e o seu encaminhamento ao cartório conjunto das forças de 

polícia judiciária militar e civil (federal e estadual), quando estabelecido. 

c. No caso específico da ação para recuperação de armas e munições de uso restrito e 

proibido ou privativo das Forças Armadas, será implantado um cartório para o 

processamento dos flagrantes e dos mandados de busca e de prisão. 
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d. A assessoria jurídica deverá ser responsável pelas medidas de organização e pelos 

contatos necessários ao apoio da operação. 

e. Equipes do Poder Judiciário e do Ministério Público, incluindo juízes, promotores, 

agentes, escrivães etc., poderão participar das ações, contribuindo para a agilização dos 

mandados a serem executados, bem como dos procedimentos legais referentes à 

apreensão de materiais, detenção e prisão de elementos suspeitos das F Adv. 

f. Desde a situação de normalidade, deve ser procurada uma maior integração com essas 

equipes, nos níveis C Mil A e G Cmdo, para um melhor conhecimento mútuo e dos 

aspectos legais de emprego das Forças Legais nas ações de GLO. 

[...] 

CAPÍTULO 7 

OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

EM AMBIENTE RURAL 

[...] 

ARTIGO II 

PECULIARIDADES DAS OPERAÇÕES DE GLO EM AMBIENTE RURAL 

[...] 

d. À semelhança do ambiente urbano, as operações contra F Adv em ambiente rural 

deverão contar com uma assessoria jurídica ágil e capaz, a ser designada pelo comando 

militar enquadrante, que deverá assistir aos comandantes e orientar os procedimentos 

legais a serem adotados. 

e. A assessoria jurídica deverá estar instalada no PC, juntamente com uma perícia 

militar, um escrivão e um oficial médico, que se encarregarão das atividades de 

assessoramento técnico e jurídico às operações. 

f. No caso específico da ação para recuperação de armas e munições de uso proibido ou 

privativo das Forças Armadas será implantado um cartório para o processamento dos 

flagrantes e dos mandados de busca e de prisão. 

g. A assessoria jurídica deverá ser responsável pelas medidas de organização e os 

contatos necessários ao apoio da operação. 

 

Ainda sobre as atribuições de uma Asse Jur, temos que a Portaria Normativa Nr 

186/MD, de 31 de janeiro de 2014 trata do assunto da seguinte maneira: 

 

3.4 Assistência Jurídica e Judicial  

3.4.1 Devido ao caráter diversificado e abrangente das ações envolvidas nas Op GLO, é 

importante a previsão de uma assessoria jurídica específica para a atividade, capaz de 

assistir os comandantes e orientar os procedimentos legais a serem adotados.  

3.4.2 Considerando a natureza e a finalidade das ações de garantia da lei e da ordem, a 

participação de representantes dos órgãos do Poder Judiciário no apoio ao 

planejamento e à execução das operações será importante.  
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3.4.3 Na organização do CCOp, o Comando Operacional solicitará a formação de um 

Núcleo Jurídico dedicado ao apoio à operação, para expedir instrumentos jurídicos que 

respaldem as ações, observadas as competências da Advocacia-Geral da União – AGU. 

3.4.4 Na hipótese de contestações ou representações judiciais decorrentes das Op GLO, 

as FA e seus integrantes deverão procurar a assistência da AGU, de acordo com a 

legislação em vigor. 

 

Impende relembrar quais são os órgãos do Poder Judiciário, segundo a 

Constituição Federal: 

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 

I - o Supremo Tribunal Federal; 

I-A o Conselho Nacional de Justiça;  

II - o Superior Tribunal de Justiça; 

III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;  

IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;  

V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;  

VI - os Tribunais e Juízes Militares; 

VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

 

Razoável crer a dificuldade de órgãos do Poder Judiciário no apoio ao 

planejamento das operações, tendo em conta que a este Poder é responsável por julgar 

eventuais demandas contra as Forças Armadas. Ora, tendo participado do planejamento, 

poderiam vir a ter de se manifestar por suspeitos em caso de alguma ação futura. 

 Possivelmente, a melhor redação seria a que contemplasse, também, as Funções 

Essenciais à Justiça, nomenclatura que abarca o Ministério Público e a Advocacia-Geral da 

União, além da OAB e da Defensoria Pública.  

Daí porque nada obsta que o Comando de uma Op GLO se valha desses órgãos no 

seu planejamento. 

Destaca-se que o Ministério da Defesa, por intermédio da Orientação Normativa 

Nr 1/CONJUR/MD, de 16 Abr 14, fixou a competência da Coordenação-Geral de Direito 

Administrativo e Militar da Consultoria Jurídica junto ao MD para acompanhamento jurídico 

das Op GLO no denominado complexo da Maré. 

De todo modo, sobressai a ideia de que o Assessor Jurídico deve estar presente no 

planejamento e na condução das Operações, formando o Núcleo Jurídico. O ideal é que haja, 

ao menos, dois (2) Assessores Jurídicos Militares nesse Núcleo, permitindo o revezamento na 
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função e troca de opiniões sobre os temas que forem surgindo, além de, evidentemente, 

sargentos auxiliares com formação jurídica. 

O Assessor Jurídico, diga-se, deve ter acesso a toda a documentação necessária à 

realização de eventuais respostas às demandas judiciais, em especial aos documentos que 

deram origem à Operação. 

Por vezes, no entanto, tem-se preferido alocar o Assessor Jurídico para chefiar ou 

compor os Cartórios ou Delegacias de Polícia Judiciária Militar- tema do próximo Capítulo. 

Com a devida vênia, não creio ser a melhor situação. O Comando pode perder o Assessor 

Jurídico que, se iniciada a lavratura de um APFD, não pode vir a interrompê-lo, por exemplo, 

para sanar a dúvida quanto a algum aspecto jurídico decorrente da operação ou para responder 

um eventual Mandado de Segurança ou prestar informações em um Habeas Corpus. 

A situação ideal seria o Assessor exercendo sua função principal junto ao 

Comando da Operação assessorando em todos os campos a operação, sendo designado um 

militar de outra arma quadro ou serviço, preferencialmente com formação jurídica, para o 

mister da condução dos Cartórios ou Delegacias de Polícia Judiciária Militar, salvo 

disponibilidade de outros QCO de Direito ou OTT de Direito para esse mister. 

Igualmente, nada obsta que na fase de planejamento, a Assessoria Jurídica estreite 

laços com órgãos do Poder Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público da área em que 

haverá o emprego de tropa, visando facilitar a montagem e a operacionalização de Delegacias 

de Polícia Judiciária Militar ou Cartórios Judiciários Militares, notadamente para a 

apresentação de presos em Audiências de Custódia. 
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CAPÍTULO 5 
 

 

 

 

 

DELEGACIA DE POLÍCIA 

JUDICIÁRIA MILITAR 

E  

CARTÓRIO JUDICIÁRIO 

MILITAR 
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5. DELEGACIAS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR E CARTÓRIO 

JUDICIÁRIO MILITAR 

 

As Delegacias de Polícia Judiciária Militar (DPJM) se constituem em 

instrumentos de grande importância para uma Op GLO. De fato, é importante dispor de um 

responsável exclusivo para a realização das investigações criminais militares, em primeiro 

lugar porque a tropa fica livre para prosseguir em suas missões operacionais, em segundo 

lugar porque a investigação ganha em credibilidade e eficiência, eis que realizada por 

militares treinados e com conhecimento para ali agirem.  

Ademais disso, centralizar o local para a entrega de eventuais presos/apreendidos, 

facilita as atividades dos envolvidos na Op e agiliza o seu retorno à atividade fim. 

Outro aspecto importante é facilitar a apresentação do preso à autoridade 

judiciária competente para a realização da Audiência de Custódia, após a prisão em flagrante. 

 O Delegado da DPJM recebe o flagranteado e procede da mesma forma que um 

encarregado de IPM ou APF. Entre outras, podem ser dadas ao Delegado da DPJM as 

seguintes atribuições, a critério do Comando da Op GLO: 

a) realizar o juízo de tipicidade, verificando se o delito é comum ou militar; 

b) solicitar a realização das perícias; 

c) executar a triagem; 

d) determinar as diligências policiais e os levantamentos de inteligência 

necessários ao esclarecimento dos fatos; 

e) lavrar os Registros de Ocorrência e formalizar as apreensões, caso se tratasse 

de delitos da competência da justiça comum, entregando os conduzidos e os objetos 

apreendidos à autoridade policial com atribuição legal para proceder às investigações; 

f) lavrar os autos; 

g) formular as representações (v.g., busca e apreensão, quebras de sigilos de 

dados etc.) e despachá-las junto ao Poder Judiciário; 

h) determinar apreensões; 

i) realizar os contatos com as autoridades policiais do Estado, da União, com o 

Poder Judiciário e o órgão do Ministério Público; e 
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j) cuidar da transferência dos presos para as OM militares carcerárias (crime 

militar) ou para o sistema carcerário do Estado (crime comum). 

 

A toda evidência, antes da operação, o Delegado já deve ter efetuado todos os 

contados pertinentes, com autorização do Comando, para o desempenho da missão. 

Conveniente que o militar designado para o mister de delegado tenha canais 

técnicos abertos com as Asse Jur do seu canal de Comando, bem assim ligação direta com o 

Comando da Operação, a fim de poder solicitar apoios que se fizerem necessários à realização 

do seu mister. 

É recomendável seja montada estrutura de apoio contando com: 

a) dois sargentos escrivães e dois cabos arquivistas; 

b) quatro investigadores; 

c) dois peritos; 

d) dois agentes de inteligência, com subordinação técnica a um órgão de 

inteligência; e 

e) médicos peritos que possam avaliar o estado de saúde dos flagranteados. 

É conveniente que haja ao menos dois Delegados, a fim de que se realize o 

necessário revezamento da função em turnos. 

O modelo de criação de Cartórios não se confunde com a ideia das DPJM.  

Os Cartórios partem de uma premissa macro de, em um único lugar, contar com 

membros de vários organismos do Estado, como membros do Ministério Público Militar, 

Estadual e Federal, juízes auditores e juízes comuns estaduais (dos Juizados de Pequenas 

causas e Juizados da Criança e Juventude) e federais; membros da Polícia Civil e da Polícia 

Militar, defensores públicos, representantes da OAB e até mesmo agentes penitenciários. Seu 

funcionamento pleno permite a fácil realização de audiências de custódia de presos em 

flagrante delito, seja por delitos comuns, seja por crimes militares. 

A pouca funcionalidade dos Cartórios foi o que levou, ao que parece, o CML ao 

elogiável pioneirismo da criação das DPJM.  

Isso não quer dizer que o Comandante não possa se valer da criação de um 

Cartório durante as Op GLO. O CMP, por exemplo, durante a Copa das Confederações e a 

Copa do Mundo, ativou um Cartório com as seguintes atribuições: 
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a) Receber, revistar, fazer exame de corpo de delito, inquirir, lavrar APFD, 

conduzir IPM; 

b) Realizar periódicas; 

c) Encaminhar presos enquadrados em crimes de natureza militar para a 

carceragem do BPEB; 

d) Encaminhar, por intermédio dos representantes das polícias Civil e Militar 

do DF os presos enquadrados em crimes de natureza comum para o órgão 

policial mais afeto à natureza do delito. 

 

Para tanto, o Cartório montado pelo CMP contava com a seguinte estrutura: 

Função Posto/Grad Quantidade 

Chefe Cel PTTC  

Asse Jus Ten Of Direito 2 

Adjunto Ten Of QCO/OTT 

Direito ou com 

formação em Direito 

2 

Ch VTE preso Cap/Ten 1 

Ch Escolta de preso Sgt 1 

Médico Fem Qualquer posto 2 

Médico Qualquer posto 2 

Auxiliar Sgt 6 

Auxiliar Fem Sgt 4 

Auxiliar Saúde Fem Sgt 2 

Auxiliar Saúde Sgt 3 

Padioleiro Cb/Sd 2 

Mot Amb Cb/Sd 2 

Escolta de preso Cb/Sd 2 
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Mot VTE preso Cb/Sd 2 

 

Ainda, o Cartório do CMP previu como sendo desejável contar com a presença 

dos seguintes integrantes: 

- Advocacia-Geral da União. 

- Ministério Público Militar 

- Auditoria da 11ª CJM 

- Polícia Federal; 

- Polícia Rodoviária Federal; 

- Polícia Militar do Distrito Federal; 

- Polícia Civil do Distrito Federal; e 

-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 

Destarte, o Comandante possui esse dois modelos de estruturas dos quais pode 

se valer no decorrer de uma Op GLO.  
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CAPÍTULO 6 
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6. O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DURANTE UMA OP GLO. 

No presente capítulo é enfrentada a questão do poder do qual as Forças Armadas 

estão investidas para o exercício de Op GLO, bem assim são listadas situações nas quais a 

tropa virá a exercer desse poder.  

Trata-se de descrever algumas das situações com as quais a tropa pode vir a se 

deparar no decorrer de uma Op GLO. Por evidente, sendo o Brasil um país de regiões, 

costumes, tradições e condições geográficas tão distintas, haverá variantes e pode ser que 

certas situações venham a soar estranhas ao Assessor ou Comandante de OM em um dado 

Comando Militar de Área.  

Por essa razão, alerta-se que a visão que se pretende, no presente trabalho, é a 

mais ampla possível, de modo que a possibilitar que o militar visualize o maior número de 

questões possíveis, ainda que em sua área de atuação eles não venham a ocorrer. 

É preciso consignar, ainda, que o exercício do Poder de Polícia está ligado ao uso 

legal da força. Na América Latina, em geral, há escassez de normas especias sobre o uso da 

força em atividades de segurança pública , mas há exemplos de países que buscam, de alguma 

forma, estabelecer parâmetros, como os seguintes: 

- Equador: o Ministério do Interior baixou normas para o uso da força, 

consubstanciadas no ―Acuerdo Ministerial‖ 4472, de 10.6.2014. 

- México – em 18.10.2017, o Comissário Geral da Polícia Federal fez publicar no 

Diário Oficial o ―Procolo de Actuación de la Policia Federal sobre el Uso de  la Fuerza 

- República Dominicana: ―Reglamento sobre el uso de la fuerza em la policía 

nacional‖,  aprovado mediante Resolución 011-2014, em abril de 2014. 

Nos Estados Unidos de América, é disseminado o modelo denominado ―escala 

racional do uso da força‖, baseada em quatro princípios: - Legalidade; - Proporcionalidade 

(quanta força utilizar?); - Graduação; e Oportunidade (quando utilizar a força?). 

No Brasil, inexiste lei a respeito do tema. Desse modo, quando tratamos, no 

presente capítulo, de situações que envolvem o poder de polícia e o uso da força, nos 

baseamos na legislação brasileira e em tratados internacionais. 
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a. Poder de Polícia 

Poder de polícia significa toda e qualquer ação restritiva do Estado em relação 

aos direitos individuais.  Em sentido estrito, o poder de polícia é a atividade administrativa, 

consistente no poder de restringir e condicionar o exercício dos direitos individuais em nome 

do interesse coletivo. 

Para fins de emprego das Forças Armadas, quando se fala em poder de polícia, 

estamos lidando com poder de polícia que dispõem as Polícias Militar. Trata-se do conjunto 

de atividades relacionadas à prevenção e à repressão de crimes e contravenções penais. Nesse 

aspecto, encontramos a seguinte disposição no Decreto Nr 3.897/01: 

Art. 3º Na hipótese de emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da 

ordem, objetivando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 

do patrimônio, porque esgotados os instrumentos a isso previstos no art. 144 da 

Constituição, lhes incumbirá, sempre que se faça necessário, desenvolver as ações 

de polícia ostensiva, como as demais, de natureza preventiva ou repressiva, que se 

incluem na competência, constitucional e legal, das Polícias Militares, observados 

os termos e limites impostos, a estas últimas, pelo ordenamento jurídico. 

Além disso, deve ser lembrado que qualquer do povo pode agir diante da 

ocorrência de um ato ilícito, impedindo-o ou prendendo seu infrator. É o que prevê o artigo 

301 do Código de Processo Penal (CPP), que legisla no sentido de que qualquer pessoa 

poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão, prender quem quer que seja 

encontrado em flagrante delito.  

Como exemplo prático, temos a Apelação nº 0001351-90.2008.8.26.0272, 

julgada pelo TJSP, que reconheceu como legítimo o flagrante delito feito por guardas 

municipais, não encontrando nessa atitude qualquer dissonância com a divisão das atribuições 

dos órgãos de segurança pública (OSP), previstos na Constituição. 

Trazendo essa previsão para a atividade das Forças Armadas, poderia se 

construir o exemplo de que militares da PE fazendo ronda patrimonial no entorno do 

aquartelamento, poderiam legalmente agir e prender em flagrante delito uma pessoa que esteja 

vendendo entorpecentes para outra, ainda que não seja militar, e conduzi-las à presença do 

delegado de polícia, para formalização do APFD. Contudo, a norma não autoriza que os 

mesmos militares da PE sejam empregados na patrulha ostensiva da cidade onde sua OM se 

encontra sediada - essa atribuição é dos órgãos de segurança pública descritos no art. 144 da 

Constituição Federal. 
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Portanto, as Forças Armadas também dispõe do poder de polícia do art. 301 do 

CPP, como qualquer outro cidadão. 

Em geral, apresenta-se a seguinte questão: quando as Forças Armadas 

terão poder de polícia das Polícias Militares? 

Somente nas hipóteses previstas em lei, mais especificamente, nas hipóteses da 

Lei Complementar Nr 97/99, que trata do preparo e emprego das Forças Armadas. Em outras 

palavras, quando a tropa age: 

1) na garantia da lei e da ordem (art. 15, §§ 2º ao 7º);  

2) na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores contra delitos 

transfronteiriços e ambientais (art. 16-A), ainda assim, preservadas as competências 

exclusivas das polícias judiciárias; e  

3) ao zelar pela segurança pessoal das autoridades nacionais e estrangeiras em 

missões oficiais (parágrafo único do art. 16-A). Nessas hipóteses, a lei confere, ex officio, o 

poder de polícia às fração empregada. 

O mesmo não se dá em outras ações subsidiárias, como atuar em cooperação 

com a defesa civil (art.16), cooperar com órgãos públicos federais, estaduais e municipais e, 

excepcionalmente, com empresas privadas, na execução de obras e serviços de engenharia 

(art. 17-A, II) ou cooperar com órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos 

delitos de repercussão nacional e internacional, no território nacional, na forma de apoio 

logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução (art. 17-A, III). 

Ao exercer as atividades subsidiárias dos art. 16 e 17-A, II e III, por 

exemplo, a FTer disporá do poder de polícia genérico, previsto no art. 301 do Código de 

Processo Penal (CPP) – ou seja, só poderá agir se se depara com a ocorrência de 

flagrante delito e, ainda assim, se as circunstâncias o permitirem. Imagine um 

Destacamento de Engenharia empregado num trecho, desarmado, não tem o dever legal agir 

bloqueando estrada para impedir a fuga de ladrões que acabaram de assaltar um banco numa 

cidade próxima, ou interceptá-los. Evidentemente que, em caso de crime militar, elas terão 

Poder de Polícia Judiciário Militar.  

Na Garantia da Votação e Apuração (GVA), as Forças Armadas estarão 

investidas do poder de polícia genérico, previsto no art. 301 do CPP e, em conformidade com 
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as orientações da autoridade judicial eleitoral competente (Resolução/TSE Nr 21843, de 22 de 

junho de 2004, art. 2º, parágrafo único), de poder de polícia exclusivamente para combate a 

delitos eleitorais. Mas serão militares os crimes cometidos contra a fração empregada ou a ela 

atribuídos - e, para estes, haverá o Poder de Polícia judiciária Militar. 

Nas missões de paz, o poder de polícia será estabelecido em conformidade com 

os instrumentos legais internacionais da respectiva missão (resolução do Conselho de 

Segurança, SOFA, MOU, etc.). 

Por fim, há o Poder de Polícia Judiciária Militar, exclusiva para a 

repressão e prevenção de crimes militares previstos no Código Penal Militar, valendo-se 

do modus operandi preconizado no Código de Processo Penal Militar. 

- Detalhando o poder de polícia nas Op GLO 

O exercício do poder de polícia pelas Forças Armadas é condicionado à 

decisão do Presidente da República e ao esgotamento (por indisponibilidade, inexistência e 

insuficiência) dos OSP previstos na Constituição. Havendo confluência dessas condições, o 

poder de polícia é recebido no ato da missão de GLO, de acordo com as diretrizes baixadas 

pela Presidente da República, pois assim dispõem os §§ 2º e 3º do art. 15 da LC 97/99: 

§ 2
o
 A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por iniciativa 

de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes 

baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados os instrumentos 

destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, relacionados no art. 144 da Constituição Federal.  

 

§ 3
o
 Consideram-se esgotados os instrumentos relacionados no art. 144 da 

Constituição Federal quando, em determinado momento, forem eles formalmente 

reconhecidos pelo respectivo Chefe do Poder Executivo Federal ou Estadual 

como indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular de sua 

missão constitucional. 

 

Esse poder de polícia é delimitado na forma (serão desenvolvidas ações de 

caráter repressivo e preventivo – aí incluso o poder de polícia ostensivo - necessárias à 

garantir a lei e a ordem), no tempo (forma episódica e por tempo limitado) e no espaço (área 

previamente estabelecida), pois assim dispõe o § 4º do art. 15 da LC 97/99: 

 
§ 4

o
 Na hipótese de emprego nas condições previstas no § 3

o
 deste artigo, após 

mensagem do Presidente da República, serão ativados os órgãos operacionais 

das Forças Armadas, que desenvolverão, de forma episódica, em área 

previamente estabelecida e por tempo limitado, as ações de caráter preventivo e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
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repressivo necessárias para assegurar o resultado das operações na garantia da 

lei e da ordem. 

 

O Decreto Nr 3.897/01, que regulamenta a Lei Complementar Nr 97/99, 

detalha essa atuação da seguinte forma: 

 Art. 3º  Na hipótese de emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e 

da ordem, objetivando a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, porque esgotados os instrumentos a isso previstos no 

art. 144 da Constituição, lhes incumbirá, sempre que se faça necessário, 

desenvolver as ações de polícia ostensiva, como as demais, de natureza 

preventiva ou repressiva, que se incluem na competência, constitucional e 

legal, das Polícias Militares, observados os termos e limites impostos, a estas 

últimas, pelo ordenamento jurídico. 

 

Policiamento ostensivo é a ação de policiamento realizado por homens 

fardados, a pé ou em viaturas, em áreas urbanas ou rurais, no trânsito, em portos, aeroportos e 

na segurança externa de presídios. Visa a dissuadir a prática de delitos ou prontamente 

reprimi-los.   Esse tipo de ação é a mais comum em Op GLO. Durante o policiamento 

ostensivo, o militar poderá vir a se deparar com ocorrências contra a garantia da ordem 

pública e agirá, segundo as Regras de Engajamento (RE) e as Normas de Conduta (NC) 

previstas pelo Comando da Op GLO. 

As demais ações de natureza preventiva ou repressiva executadas pelas Polícias 

Militares, durante o policiamento ostensivo, inclusive, são a execução de prisão, revista e 

identificação de pessoas e coisas, etc., que estarão detalhados nos itens que se seguem neste 

capítulo.  

Importa destacar que a Lei Nr 11.473/07 detalha quais as ações devem ser 

empreendidas para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio: 

Art. 3
o
  Consideram-se atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, para os fins desta Lei: 

I - o policiamento ostensivo; 

II - o cumprimento de mandados de prisão; 

III - o cumprimento de alvarás de soltura; 

IV - a guarda, a vigilância e a custódia de presos; 

V - os serviços técnico-periciais, qualquer que seja sua modalidade; 

VI - o registro de ocorrências policiais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art144
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b. Uso da força 

Para o exercício do Poder de Polícia, as Forças Armadas farão o uso legal da 

força. 

Força pode ser entendida como meio pelo qual se controla a situação a qual 

ameaça a ordem pública, a dignidade e a integridade ou vida das pessoas. O uso da força é um 

ato legal e legítimo, desde que cumpram os princípios legais. Não se confunde com violência, 

que é ação arbitrária, ilegal e atentatória aos preceitos da ética militar. 

O emprego da força, no cumprimento da missão, deve se dar de maneira 

proporcional e razoável, em conformidade com as regras de engajamento baixadas pelo canal 

de Comando. Frise-se: o grau de força a ser utilizado deve ser proporcional à ameaça ou 

situação encontrada. 

Importante empregar sempre a força mínima nas ações. Força mínima é o menor 

grau autorizado de força necessário para, assegurando o cumprimento das ações acima 

especificadas, desestimular o agressor a prosseguir nos seus atos, causando-lhe o mínimo de 

danos possível, seja sobre sua pessoa (dano físico ou psíquico), seja sobre o seu patrimônio.  

A inobservância do emprego da força mínima pode caracterizar excesso ou abuso 

de poder, sujeitando os executores e mandantes a responderem, por seus atos, nas esferas 

cível, administrativa e penal. 

Em todas as ocasiões, antecedendo ao emprego da força, deverão ser usadas, ao 

máximo, medidas de dissuasão, mostrando sua firme determinação em cumprir a missão, mas 

reservando um espaço que permita aos oponentes optarem por uma saída, sem que haja 

necessidade do uso da força.  

É também mister que seja dado aviso prévio da intenção de uso da força, 

especialmente em caso de ser empregada munição letal, a menos que haja risco para o militar 

empregado, para outrem, ou quando seja claramente inadequado ou inútil. 

As Regras de Engajamento, comumente, recomendam que as frações empregadas 

podem utilizar a força proporcionalmente à agressão que sofrerem, em cumprindo 

determinação explícita dos seus comandantes, para: 

- autodefesa contra ataques diretos ou ameaças concretas a sua integridade física 

ou de inocentes; 
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- evitar ser desarmada; 

- evitar a captura de qualquer de seus integrantes; 

- impedir furto ou roubo de material militar ou da Fazenda Pública; 

- manter posições importantes para o cumprimento da missão; e 

- evitar atos hostis que impeçam o cumprimento da missão. 

Em geral, também são exemplificados, nas RE advindas dos escalões superiores, 

os atos que se consideram como atos hostis. A lista apresentada sempre será exemplificativa, 

jamais exaustiva. A seguir alguns exemplos do que se considera ato hostil para fins de 

emprego da força em Op GLO: 

- pessoa, veículos ou aeronaves impondo obstáculos às operações, não 

obedecendo às ordens de parada, desvio de rota etc.; 

- pessoas ou veículos executando ações prejudiciais à integridade das pessoas e do 

patrimônio; 

- apontar arma de fogo dentro de seu alcance de utilização; 

- realizar disparos, mesmo que seja para o alto; 

- lançar objetos (pedras, paus etc.); 

- acender ―coquetel molotov‖; 

- erguer, ameaçadoramente, a curta distância, objetos cortantes ou contundentes; 

- avançar contra a tropa ou as autoridades, dirigindo ameaças, desafios, 

provocações verbais, com iminente possibilidade de agressão física; 

- instalar, detonar ou lançar explosivos; 

- lançar deliberadamente veículo em direção ou de encontro a pessoal ou 

instalações; e 

O uso da força também pode se dar na ocasião da realização de prisão, se 

indispensável, nos casos de desobediência, resistência ou tentativa de fuga;  contra terceiros 

que estiverem impedindo a ação; e para a proteção do executor da prisão e de seus auxiliares.  
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Havendo o uso da força, deve ser lavrado auto, subscrito pelo executor e duas 

testemunhas. Quando possível, devem ser esgotados os meios de persuasão e, em qualquer 

hipótese, com moderação e proporcionalidade. 

Sobre o uso da força em caso de detenção/prisão, é mister atentar para as 

prescrições contidas no art. 234 do CPPM sobre o emprego da força: 

  Art. 234. O emprego de força só é permitido quando indispensável, no caso de 

desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de 

terceiros, poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para defesa do 

executor e auxiliares seus, inclusive a prisão do ofensor. De tudo se lavrará auto 

subscrito pelo executor e por duas testemunhas.  

        Emprego de algemas  

        1º O emprego de algemas deve ser evitado, desde que não haja perigo de fuga ou de 

agressão da parte do preso, e de modo  algum será permitido, nos presos a que se refere 

o art. 242.  

        Uso de armas  

        2º O recurso ao uso de armas só se justifica quando absolutamente necessário para 

vencer a resistência ou proteger a incolumidade do executor da prisão ou a de auxiliar 

seu.  

1) Uso de algemas 

Atenção especial deve ser dada ao uso de algemas, cujo emprego se dá somente 

caso haja perigo de fuga ou agressão por parte do preso. 

 NÃO SE USA (Art. 234, § 1º, e Art. 242 do CPPM) em ministros, 

governadores, secretários, deputados (inclusive estaduais), senadores, cidadãos com nome 

inscrito em livro de mérito das ordens militares ou civis reconhecidas em lei; magistrados, 

membros do MP, oficiais (EB, FAB, PM, Marinha – inclusive mercante); cidadão com ensino 

superior, ministros dos Tribunais de Contas e ministros de confissões religiosas. 

Sobre o uso de algemas, assim se manifestou o STF: 

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE ALGEMAS NO MOMENTO DA 

PRISÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EM FACE DA CONDUTA PASSIVA DO 

PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. 1. O uso legítimo de 

algemas não é arbitrário, sendo de natureza excepcional, a ser adotado nos casos e com 

as finalidades de impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reação indevida do preso, 

desde que haja fundada suspeita ou justificado receio de que tanto venha a ocorrer, e 

para evitar agressão do preso contra os próprios policiais, contra terceiros ou contra si 

mesmo. O emprego dessa medida tem como balizamento jurídico necessário os 
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princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Habeas corpus 

concedido. ( HC 8942 / RO – STF  - Relatora:  Min. CÁRMEN LÚCIA - DJ 02-02-

2007  ).   

Mais adiante, editou o STF a súmula vinculante Nr 11, nos seguinte termos: 

SÚMULA VINCULANTE Nr 11 

SÓ É LÍCITO O USO DE ALGEMAS EM CASOS DE RESISTÊNCIA E DE FUNDADO 

RECEIO DE FUGA OU DE PERIGO À INTEGRIDADE FÍSICA PRÓPRIA OU 

ALHEIA, POR PARTE DO PRESO OU DE TERCEIROS, JUSTIFICADA A 

EXCEPCIONALIDADE POR ESCRITO, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE 

DISCIPLINAR, CIVIL E PENAL DO AGENTE OU DA AUTORIDADE E DE 

NULIDADE DA PRISÃO OU DO ATO PROCESSUAL A QUE SE REFERE, SEM 

PREJUÍZO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 

A fim de satisfazer a determinação da súmula vinculante acima transcrita, pode 

ser adotado o seguinte modelo de justificativa por escrito: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=11.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

 

AUTO DE PROCEDIMENTO DE USO DE ALGEMAS 

  

  

Aos _____ do mês de __________ do ano de ____________________ , nesta cidade do 

______________________________ , Estado do ____________________ , às ______ horas, no endereço [ou 

localização precisa do local do incidente, incluindo coordenadas do ponto, SFC] 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

o executor, no estrito cumprimento de minhas atribuições legais e constitucionais, dei voz de prisão ao 

nacional __________________________________________________________ , visto que ele se encontrava 

em flagrante delito por estar cometendo, em tese, o crime 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________. 

 Tendo em vista que conduzido (resistiu à prisão, anteriormente, com uso de violência e constituindo -se em 

grave ameaça, mediante o emprego de – descrever o objeto)  (era conhecido pelos seus antecedentes criminais 

) ( pelas suas compleições físicas) (pelo estado mental, de fúria e violência) (ou descrever outra razão que 

levou ao uso de algemas) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________, 

procedi  à sua algemação para cumprimento da missão, integridade física da equipe e do conduzido, do que, 

para constar, lavrei o presente auto, que assino com as testemunhas a seguir relacionadas:  

1ª Testemunha: ___________________________________________________________________ 

ID: ______________________________ CPF: ____________________________ 

Endereço:________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 (   ) Tudo viu e assistiu     (   ) De tudo tomou conhecimento 

Assinatura:  ___________________________________________________ 

2ª Testemunha: ___________________________________________________________________ 

ID: ______________________________ CPF: ____________________________ 

Endereço:________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 (   ) Tudo viu e assistiu     (   ) De tudo tomou conhecimento 

Assinatura:  ___________________________________________________ 

EXECUTOR: 

Nome: __________________________________________________________________ 

Posto/Graduação: ______________ OM: _________________________ 

Data e local: ______________________________________ 

Assinatura: _______________________________________ 

 



 

Claudio Alves da Silva – Direito Aplicado às Operações de Garantia da Lei e da Ordem  

96 

2) Uso de armas de fogo 

O uso de arma de fogo somente se dá quando ABSOLUTAMENTE necessário à 

para vencer resistência, proteger o executor de prisão e seu auxiliar, em caso de legítima 

defesa, estado de necessidade ou conforme ordem do comandante da Operação. 

As regras internacionais para o emprego de armas de fogo estão contidas nas 

Recomendações do 8º Congresso da ONU sobre Prevenção do Crime e o Tratamento dos 

Infratores – Havana / 1990: 

- Preferência para o emprego de cães e de armas incapacitantes não-letais; 

- Utilização em casos de legítima defesa;  

- Impedir a perpetração de crime grave que envolva séria ameaça à vida; 

- Uso letal somente quando estritamente inevitável para proteger a vida; 

- Emissão de prévio aviso da intenção de emprego da arma de fogo, a menos que 

haja risco para o militar ou para outrem ou que seja claramente inadequado ou inútil o aviso, 

conforme  as circunstâncias; 

- Uso de armas de fogo em controle de distúrbios somente quando não for 

possível usar meios menos perigosos e apenas nos termos minimamente necessários. Ainda 

assim, não está autorizado o disparo indiscriminado na direção da multidão violenta. 

No âmbito interno, inicialmente, houve a edição da Portaria Interministerial Nr 

4.226, de 31 de dezembro de 2010 - diretrizes sobre o uso da força e armas de fogo pelos 

agentes de segurança pública. Em princípio, sua observação não é obrigatória, pois as Forças 

Armadas não são subordinadas ao Ministério da Justiça. Todavia, a critério do Comandante da 

Operação, podem ser levadas em consideração na elaboras das Regras de Engajamento. 

Mais recentemente, sobreveio a edição da Lei Nr 13.060, de 22 dezembro de 

2014, que disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de 

segurança pública, em todo o território nacional. 

Essa Lei trata do uso de armas de fogo, nos termos seguintes: 

Art. 2
o
  Os órgãos de segurança pública deverão priorizar a utilização dos instrumentos de menor 

potencial ofensivo, desde que o seu uso não coloque em risco a integridade física ou psíquica dos 

policiais, e deverão obedecer aos seguintes princípios:  

I - legalidade;  
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II - necessidade;  

III - razoabilidade e proporcionalidade.  

Parágrafo único.  Não é legítimo o uso de arma de fogo:  

I - contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou 

de lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros; e  

II - contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, exceto quando o ato 

represente risco de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros.  

A norma abarca, pois, os preceitos já acolhidos internacionalmente e já tratados 

nesse nosso estudo. No entanto, tece limitações ao emprego da arma de fogo para dois casos 

específicos: contra pessoa em fuga ou contra veículo que desrespeite bloqueio policial. 

Todavia, ainda nesses casos, fica prevalente a possibilidade do emprego das armas 

de fogo desde que a pessoa em fuga ou o veículo representem risco de morte ou lesão a 

agentes de segurança e a terceiros. 

A Lei 13.060/12, portanto, nada mais fez que normatizar um entendimento já 

prevalente sobre a proporcionalidade e razoabilidade do emprego de armas de fogo, 

caracterizando que deve ser instrumento a ser utilizado também em favor da vida e 

integridade física do agente de segurança. 

Esta Lei, por certo, se aplica às Op GLO. 
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2.1) Disparo ou tiro de advertência 

Comumente são colocadas nas regras de engajamento de Op GLO, 

como forma de regulamentar o uso da força, o prévio disparo de advertência. 

O disparo de advertência em área urbana pode resultar em ferimento ou 

morte de terceira pessoa ou dano a bem de terceiro que não está envolvido na situação de 

enfrentamento. Logo, pode haver consequências de ordem civil e criminal para aquele que 

efetuar o disparo. 

A Portaria Interministerial Nr 4.226, de 31 de dezembro de 2010 

inovou ao exigir critérios para níveis mais elevados de abordagem, entre outras questões, 

condenando o disparo de advertência.  

A adoção de tais medidas pelas Forças Armadas, embora não 

obrigatória, seria recomendável, em Op GLO e outras operações de não-guerra, dentre as 

quais as relativas à proibição de disparo de advertência em área urbana. 

Preocupa o fato de a Lei Nr 10.826/2003 criminalizar o disparo de 

advertência em seu art. 15: 

Disparo de arma de fogo 

Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou 

em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa 

conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

 

É evidente que essa conduta pode até ser considerada justificável 

durante um eventual, a depender da situação fática enfrentada (Ex: o disparo, em vez de ser 

feito diretamente contra o agente agressor, foi feito no chão ou para o alto para inibir a 

conduta da pessoa que vinha com a intenção de agredir o militar – princípio da razoabilidade).  

É prudente repensar as previsões em regras de engajamento sobre 

disparo de advertência, a fim de evitar que alguma autoridade policial, membro do Ministério 

Público ou Juiz de Direito venha a iniciar algum procedimento criminal contra militares que, 

em decorrência de regra de engajamento, executem o referido disparo. De fato, se isso vier a 

acontecer, a responsabilização penal e civil poderá percorrer toda a cadeia de comando, pois 

havia uma ordem nas regras de engajamento e nas normas de conduta permitindo realizar o tal 

disparo de advertência. 
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Consultado a respeito desse tema, quando da análise das Regras de 

Engajamento da Operação São Francisco, o Ministério da Defesa, por intermédio de sua 

Consultoria Jurídica, emitiu o Parecer Nr 590 /2014/CONJUR-MD/CGU/AGU, cujo extrato 

segue a seguir transcrito, conforme escrito: 

EMENTA: 

I - Código CGU Gestão n 2 22.5 - Manifestação formal em consulta 

formulada pelas áreas técnicas. 

II - REGRAS DE ENGAJAMENTO. Garantia da lei e da ordem no Rio de 

Janeiro (Complexo 

da Maré). 

III - Norma que admite o disparo de advertência. Ato jurídico perfeito e 

legítimo. Plano da validade. Pela legalidade da norma ora impugnada. 

[...] 

 

9. Contudo, uma análise mais aturada sobre os elementos constitutivos de um 

crime descaracterizam qualquer similitude entre a norma prevista nas Regras 

de Engajamento e a conduta reprimida pelo Estatuto do Desarmamento. 

10. Seguindo o conceito analítico do crime, tem-se que este é uma conduta 

típica, ilícita e culpável, de modo que somente o preenchimento dessas três 

condições é que transformará uma conduta em crime. 

11. Portanto, a mera adequação perfeita entre a conduta prevista nas regras 

de Engajamento e o modelo legal previsto corno crime pela Lei n 2 10.826/03 

não é razão suficiente para configurar aquela conduta como crime. 

12. Para além do fato típico de disparar arma de fogo em local público, 

exige-se ainda, para a configuração desse fato como crime, que a conduta 

seja ilícita e culpável. 

13. Dentre as causas que afastam a ilicitude de uma conduta típica, assim 

assevera o art. 23 do Código Penal: 

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: , 

I - em estado de necessidade; 

II - em legítima defesa; 

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de 

direito. 

14. Dentro desse contexto, conclui-se que quando uma conduta tipificada 

inicialmente como crime for praticada em estado de necessidade, em legítima 

defesa ou em cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito 

restará afastada sua configuração como prática criminosa. 

15. Assim, conforme preconiza a alínea "d" do item 8 das Regras de 

Engajamento,  levando-se em conta que o disparo de advertência somente 

deverá ser adotado por ordem de Comandante superior (estrito cumprimento 

do dever legal) ou em legítima defesa própria ou de terceiros, assim como o 

―emprego do armamento deve atender os requisitos da proporcionalidade e 

da necessidade‖ (item 8.a das Regras de Engajamento), não há que cogitar 

da prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03, se o militar 

observar estritamente todos os ditames que preconizam o emprego de 

armamento nas operações de garantia da lei e da ordem. 

[...] 

22. Por isso, figura pacífico e estreme de dúvidas que a Diretriz n 2 6 do 

Anexo I da Portaria Interministerial MJ/SDH n 2 4.226/10 não macula a 

validade jurídica da norma inserta no item 8.d.1 das Regras de Engajamento 

da Operação São Francisco. 
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23. Sob a ótica estritamente jurídica, seja porque o item 8.d.1 das Regras 

de Engajamento da Operação São Francisco não se confunde com o crime 

previsto no art. 15 do Estatuto do Desarmamento, seja porque as Forças 

Armadas não estão vinculadas juridicamente aos termos da Diretriz n 2 6 do 

Anexo 1 da Portaria Interministerial MJ/SDH n 9 4.226/10, entende esta 

CONJUR-MD que norma ora impugnada é válida e hígida, não sendo 

possível colher dos autos razão de direito para a sua revisão. 

24. Nada obstante, como nas operações de garantia da lei e da ordem as 

Forças Armadas são empregadas para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, exercendo funções típicas dos 

órgãos de segurança pública, nada impede que o ECMFA, na sua função de 

propor diretrizes para o emprego das Forças Armadas . 

24. Nada obstante, como nas operações de garantia da lei e da ordem as 

Forças Armadas são empregadas para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, exercendo funções típicas dos 

órgãos de segurança pública, nada impede que o ECMFA, na sua função de 

propor diretrizes para o emprego das Forças Armadas. 

25. Tal exame, contudo, em razão da sua natureza discricionária, foge da 

alçada desta CONJUR-MD, a qual, no presente parecer, se limita a deixar 

consignado que não há qualquer vício de legalidade que macule o item 8.d.1 

das Regras de Engajamento da Operação São Francisco. 

 

III. CONCLUSÃO 

26. Ante o exposto, sem prejuízo do exame de mérito e discricionário do 

ECMFA, tal como mencionado nos parágrafos 25 e 26, este órgão de 

execução setorial da Advocacia-Geral da União conclui que não há nos autos 

qualquer razão de direito que macule legalidade e a higidez jurídica da 

norma expressa no item 8.d.1 das Regras de Engajamento da Operação São 

Francisco. 

 



 

Claudio Alves da Silva – Direito Aplicado às Operações de Garantia da Lei e da Ordem  

101 

3) Uso de armas não letais  -  Instrumento de menor potencial ofensivo  

(IMPO) 

Numa Op GLO as forças empregadas devem priorizar a aplicação de meios não 

letais. Esses meios poderão incluir equipamentos de proteção pessoal, como escudos, 

capacetes, coletes à prova de bala e veículos especializados e/ou armas não letais, 

especificamente projetados para fins de coerção e legítima defesa. 

O emprego das armas não letais em segurança pública foi objeto da edição da 

Lei Nr 13.060/14, que as denomina de instrumentos de menor potencial ofensivo (IMPO), 

nomenclatura que, doravante, também passaremos a adotar.  

A seguir, transcrevo excertos da citada Lei, que, por certo, servirá para embasar 

futuras Regras de Engajamento, embora deva ser dito que sua edição não representa, de modo 

algum, inovação para as Forças Armadas que sempre investiram em treinamentos e aquisição 

de IMPO desde que passaram a ser empregadas com certa frequência em Op GLO: 

Art. 2
o
 Os órgãos de segurança pública deverão priorizar a utilização dos 

instrumentos de menor potencial ofensivo, desde que o seu uso não coloque em risco a 

integridade física ou psíquica dos policiais, e deverão obedecer aos seguintes 

princípios:  

I - legalidade;  

II - necessidade;  

III - razoabilidade e proporcionalidade.  

Parágrafo único.  Não é legítimo o uso de arma de fogo:  

I - contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato 

de morte ou de lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros; e  

II - contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, exceto quando o 

ato represente risco de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a 

terceiros.  

Art. 3
o
 Os cursos de formação e capacitação dos agentes de segurança pública 

deverão incluir conteúdo programático que os habilite ao uso dos instrumentos não 

letais.  

Art. 4
o
 Para os efeitos desta Lei, consideram-se instrumentos de menor potencial 

ofensivo aqueles projetados especificamente para, com baixa probabilidade de causar 

mortes ou lesões permanentes, conter, debilitar ou incapacitar temporariamente 

pessoas.  
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Art. 5
o
 O poder público tem o dever de fornecer a todo agente de segurança pública 

instrumentos de menor potencial ofensivo para o uso racional da força.  

Deve-se estar atento a algumas regras relativas ao uso desse tipo de 

armamento: 

- No caso de munições que lançam projéteis de borracha, a visada deverá ser 

feita no centro do corpo, em grandes áreas musculares e, se possível, nos membros inferiores. 

A cabeça e o pescoço não deverão ser visados. 

- Quando o objetivo for dissuadir agentes perturbadores d ordem pública, 

deverão ser efetuados disparos na altura dos joelhos. 

- Deverá ser evitado o disparo de projéteis de borracha em pessoas postadas 

em locais altos, pela possibilidade de produzir quedas, que possam levar a ferimentos graves 

ou morte. 

- Deverão ser respeitadas as distâncias mínimas previstas nos respectivos 

manuais técnicos das armas não letais empregadas. 

- O emprego da granada de gás lacrimogêneo deverá observar as seguintes 

medidas de segurança básicas: 

a) direção e velocidade do vento deverão ser favoráveis à fração; 

b) o lançamento direto sobre pessoas deverá ser evitado; 

c) o acionamento das munições deverá ocorrer no nível do solo; 

d) a existência de escolas e hospitais nas proximidades deverá ser 

considerada; 

e) a existência de rotas de fuga deverá ser observada; 

f) a utilização de gás contra idosos, gestantes, crianças e portadores de 

deficiência deverá ser proibida, quando estiverem isolados, e evitada, se possível, quando se 

confundirem com uma turba de oponentes; 

g) a utilização do gás deverá ser feita com prudência, especialmente quando 

se tratar de recintos pequenos, de difícil circulação ou áreas confinadas; 

h) a utilização em dias chuvosos ou úmidos, bem como simultâneo com jato 

d‘água deverá ser evitada. 

- Não aplicar golpes de tonfa ou cassetete em pontos vitais do corpo humano, 

priorizando as dobras e articulações dos membros inferiores; 

Quanto ao emprego de IMPO, temos o seguinte julgado: 
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FORÇA DE PACIFICAÇÃO. GARANTIA DA LEI E DA ORDEM (GLO). 1. REVELIA. 

PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. NULIDADE. Não se declara nulidade sem prejuízo 

(postulado Pas nullité sans grief). In casu, o réu foi regularmente citado, qualificado e 

interrogado, tendo acompanhado os atos processuais instrutórios, participando, 

inclusive, da audiência de julgamento, ocasião em que tomou ciência pessoal de sua 

condenação. 2. CONFLITO ENTRE CIVIL E MILITARES. DESACATO. 

CONFIGURAÇÃO. Comete o crime de desacato o civil que, se negando a cumprir 

ordem legal determinada pela autoridade competente, no exercício de atribuição 

constitucional de GLO, afronta-o, proferindo xingamentos. 3. PRISÃO. FUGA. 

DISPARO COM MUNIÇÃO NÃO LETAL. LESÃO CORPORAL DECORRENTE. 

Age em estrito cumprimento do dever legal, o militar que, diante da fuga de civil 

preso - por patrulha militar, em operação de GLO -, persegue-o por vias públicas e, 

constatando não poder alcançá-lo, dispara armamento com munição de borracha 

almejando evitar a evasão, causando-lhe lesões corporais mínimas. Presentes a 

razoabilidade e proporcionalidade a indicar o emprego moderado dos meios. Eventual 

regra administrativa não possui condão de retirar, ou mesmo restringir, alcance de 

dispositivo penal que legitima o emprego moderado de força em situações dessa 

natureza. 

Num: 0000162-62.2011.7.01.0301 UF: RJ Decisão: 13/12/2012 Data da Publicação: 

11/03/2013 Vol: Veículo: DJE. Relator para o Acórdão Min. Gen Ex. Fernando Sérgio 

Galvão. 

Apenas a título de comentário, as regras de engajamento da operação impediam o 

disparo, de arma não letal inclusive, no cidadão em fuga. Essa restrição foi questionada no 

julgamento acima citado, pelo Plenário do STM, inclusive pelo Ministério Público Militar, 

como sendo desproporcional e prejudicial às atividades que seriam desenvolvidas pela tropa. 

Assim, convém que o Asse Jur, S3 e E3 sempre procurem revisar as RE, a fim de evitar que 

elas se tornem um empecilho para o exercício do Poder de Polícia do qual estão investidos os 

agentes em uma Op GLO. 
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c. Medidas a serem adotadas após o uso da força 

O uso da força, ainda que legal, pode resultar em ferimentos ou até mesmo em 

morte de terceiros.  

Atenta a isso, a Lei Nr 13.090/12, trouxe a seguinte recomendação: 

Art. 6
o
  Sempre que do uso da força praticada pelos agentes de segurança pública 

decorrerem ferimentos em pessoas, deverá ser assegurada a imediata prestação de 

assistência e socorro médico aos feridos, bem como a comunicação do ocorrido à 

família ou à pessoa por eles indicada. 

Antes da mencionada Lei, a Portaria Interministerial Nr 4.226, de 31 de 

dezembro de 2010 – já traçava diretrizes sobre o uso da força e armas de fogo pelos agentes 

de segurança pública recomendando que em tais situações, as seguintes medidas deverão ser 

empreendidas de imediato: 

 facilitar a prestação de socorro ou assistência médica aos feridos; 

 promover a correta preservação do local da ocorrência; 

 comunicar o fato ao seu superior imediato e à autoridade competente; 

 preencher o relatório individual correspondente sobre o uso da força, 

esclarecendo as circunstâncias que levaram ao seu emprego; 

 recolher e identificar as armas e munições de todos os envolvidos, 

vinculando-as aos seus respectivos portadores no momento da ocorrência; 

 solicitar perícia criminalística para o exame de local e objetos bem como 

exames médico-legais; 

 comunicar os fatos aos familiares ou amigos da(s) pessoa(s) ferida(s) ou 

morta(s); 

 iniciar, a abertura de IPM para investigação imediata dos fatos e 

circunstâncias do emprego da força que resultaram em lesão corporal ou morte; 

 promover a assistência médica às pessoas feridas em decorrência da 

intervenção, incluindo atenção às possíveis sequelas. 

Conveniente, pois, que as Regras de Engajamento estabeleçam as condições 

para que se preste este auxílio quando do emprego da Tropa em Op GLO. 
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d. Identificação de pessoas. 

Procedimento realizado em pessoas que estejam circulando em local restrito e 

também nas ocasiões de PBCE, PBCFLU ou nos casos de prisão em flagrante.  

A identificação ocorrerá conforme ordene o Comandante da Operação.   

Para a identificação basta apresentar a Carteira de Identidade, podendo substituir a 

identidade: Carteira de Motorista, Carteira do Trabalho, e outros documentos com foto. Deve 

ser lembrado que a abordagem deve ser feita de modo a não criar constrangimento.  

O estrangeiro, conforme se verá em item i. do presente Capítulo, vai se identificar 

com a Carteira de Identidade de Estrangeiro (que é emitida para estrangeiros temporários, 

permanentes, asilados ou refugiados devidamente registrados junto ao Departamento de 

Polícia Federal), com o passaporte, ou, em alguns casos (países do Mercosul e também Chile, 

Bolívia, Colômbia, Equador e Peru), somente com a cédula de identidade do país de origem. 

Importante: o porte de documentos não é obrigatório, mas todas as pessoas têm o 

dever de se identificar, ainda que verbalmente, quando isto for solicitado pela autoridade, 

conforme previsão na Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688 – 3/10/1941): 

Art. 68: ―Recusar à autoridade, quando por esta, justificadamente, solicitados ou 

exigidos, dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, 

domicílio e residência.‖. 
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e.  Revistas 

Também chamadas de busca pessoal, são comumente realizadas em PBCE, 

PBCFLU, em prisão em flagrante e em pessoas que estejam circulando em local restrito.  

A realização de busca pessoal não necessita de mandado judicial e pode ser 

ordenada pela autoridade policial militar, nos termos do art. 182 CPPM. A busca pessoal é a 

procura de provas e objetos ilícitos ou utilizados em práticas de delitos nas vestes, pastas, 

malas ou outros objetos de porte da pessoa revistada, incluindo-se automóveis.  

O requisito para realização de revista será sempre a fundada suspeita.  

A fundada suspeita baseia-se no entendimento do agente público que, 

visualizando determinado fato, pressupõe que nele há fortes indícios de ilegalidade, por 

exemplo, quando avista volume que poderia ser uma arma, ou por uma denúncia anônima, por 

exemplo. Deve-se atentar que não existem pessoas suspeitas, mas atitudes suspeitas. 

Terminada a busca pessoal, se for o caso, pode se determinada a apresentação toda 

a documentação que julgar necessária para triagem e conferência. 

Não sendo confirmada situação que configure ilícito penal, esclarecem-se ao 

cidadão os motivos da abordagem, a missão que está sendo realizada pelas Forças Armadas 

no local, colocando-se sempre à disposição e desejando-lhe bom dia, boa tarde ou boa noite. 

Todavia, caso ocorra falta de respeito por parte do cidadão para com a fração 

empregada, deve se manter a calma e a cordialidade, advertindo, também, que tal atitude pode 

configurado o desacato. Se a atitude hostil for mantida, será o caso de realizar a prisão em 

flagrante. 

1) Revista em mulheres 

Conforme previsão no art. 183 do Código de Processo Penal Militar e no art. 249 

do Código de Processo Penal Comum, a revista, quando tiver de ser efetuada em mulher, será 

feita por mulher, sempre que isso não resultar em retardamento ou prejuízo da diligência. O 

objetivo da norma é evitar constrangimento na pessoa que será revistada. 

 Jorge César de Assis (Código de Processo Penal Militar Anotado), comentando o 

art. 183 do CPPM, aventa a possibilidade de convidar outra mulher, que inspire confiança, 

para realizar a busca, sob instrução e vigilância da autoridade militar, com vistas a se cumprir 
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o que preconiza a lei. Essa orientação, por vezes, é reproduzida nas Regras de Engajamento 

(RE) de algumas OM. 

A Cartilha Atuação Policial na Proteção dos Direitos Humanos de Pessoas em 

Situação de Vulnerabilidade, publicada pelo Ministério da Justiça, abona a doutrina 

anteriormente citada, informando que poderá ser solicitado apoio de uma cidadã civil ali 

presente, que receberá a devida orientação para realização da busca pessoal.  

Apresento, aqui, um pensamento diverso. Parece-me que a realização de busca 

somente será realizada por autoridade investida de poder de polícia. Logo, quando o CPPM 

fala em mulher realizando revista em outra mulher, essa mulher que realiza a busca deverá ser 

agente público, militar, policial militar, bombeiro militar ou policial civil. Por isso, não 

convém chamar alguém do povo para realizar a revista, mas sim como testemunha da 

realizada pela autoridade. 

Há, assim, as seguintes possibilidades que podem ser escolhidas para realização 

de revista em mulheres, ao alvitre do Comandante da Op GLO: 

1) Determinar que a revista em mulher seja feita em local discreto por militar ou 

policial do segmento feminino e, havendo essa impossibilidade, seja convidada uma mulher 

do povo para realiza-lo, sob orientação e fiscalização de militar comandante da fração – 

posição majoritária; 

2) Determinar que a revista em mulher seja feita por militar ou policial do 

segmento feminino e, havendo essa impossibilidade, seja a revista feita por militar, em local 

discreto, acompanhado por testemunhas mulheres; 

De todo modo, é indubitável que a busca em mulher deva ser realizada com o 

devido respeito e discrição, sob pena de abuso de autoridade. Na busca minuciosa, a militar 

ou policial militar que proceder à revista observará atentamente cabelos, seios e órgãos 

genitais, devido à possibilidade de conterem drogas e/ou outros objetos ilícitos. 

Caso haja necessidade de prisão de mulher atentar para o seguinte: 

• A mulher detida deve ser conduzida separada dos indivíduos do sexo masculino. 

• A mulher presa deve ser colocada em local exclusivo para o sexo feminino. 

• Devem ser dispensados cuidados especiais durante a abordagem e condução da 

mulher gestante e lactante, respeitando suas limitações físicas. 
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2) Revista em veículos 

A doutrina ensina que, quanto a automóveis, será necessário mandado apenas no 

caso de trailers, motor homes, parte traseira do interior da boleia do caminhão, usada como 

dormitório, e alguns barcos. Os demais veículos podem ser revistados normalmente, desde 

que haja fundada suspeita. 

Mas há decisões no sentido de que a revista poderá ser feita na boleia do 

caminhão: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ESTATUTO DO 

DESARMAMENTO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. APREENSÃO DE ARMA DE 

FOGO NO INTERIOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR UTILIZADO COMO MEIO DE 

TRABALHO. CAMINHÃO NÃO É EXTENSÃO DE LOCAL DE TRABALHO. 

TIPIFICAÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARTEFATO BÉLICO. ABOLITIO CRIMINIS 

NÃO ALCANÇA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. STF. 1. O caminhão é instrumento de trabalho do motorista, assim 

como, mutatis mutandis, a espátula serve ao artesão. Portanto, não pode ser considerado 

extensão de sua residência, nem local de seu trabalho, mas apenas um meio físico para 

se chegar ao fim laboral. 

2. Arma de fogo apreendida no interior da boleia do caminhão tipifica o delito de porte 

ilegal de arma (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). 

(STJ, AgRg no REsp 1362124 / MG AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2013/0005972-6 – RELATOR Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – Publicado no DJe 

10/04/2013). 

 

Na vistoria nos veículos com a presença do condutor, verifique as proximidades 

do local onde a pessoa se encontra. Deve-se atentar para os pontos onde produtos ilícitos 

podem estar escondidos. 

Não sendo confirmada situação que configure ilícito penal, esclarecem-se ao 

cidadão os motivos da abordagem, colocando-se sempre à disposição e desejando-lhe bom 

dia, boa tarde ou boa noite. 

Caso o condutor do veículo não possua a documentação, o procedimento 

dependerá do contido na RE de cada operação. A melhor conduta é reter veículo e condutor 

até a chegada do responsável pelo policiamento de trânsito. A apreensão somente será feita 

desde logo em caso de informação de que o veículo foi furtado ou roubado. 

Cabe lembrar que, se durante a abordagem ocorrer a falta de respeito por parte do 

cidadão para com a fração empregada, deve se manter a calma e a cordialidade, advertindo, 

também, que tal atitude pode configurado o desacato. Se a atitude hostil for mantida, será o 

caso de realizar a prisão em flagrante. 
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3) Revista em autoridades 

A respeito de revista pessoal ou em veículo de autoridades, deve se proceder 

normalmente, como na revista ao cidadão comum. Anote-se, também, o contido no Parecer 

Nr 738/CONJUR-MD/2011, de 19 de dezembro de 2011, consigna o seguinte: 

Dentre as prerrogativas dos membros do Poder judiciário não se inclui a não 

submissão a busca pessoal ou veicular. No caso de revistas realizadas pelas 

Forças Armadas na faixa de fronteira, a ação é respaldada pela Lei 

Complementar nº 97/1999 e destina-se primordialmente, à defesa da Pátria. Não 

se exige, destarte, o preenchimento dos requisitos do art. 244 do Código de 

Processo Penal. Possibilidade de revista de magistrados em zona de fronteira, 

sem prejuízo de apuração de responsabilidade por eventuais abusos cometidos 

contra qualquer cidadão.  

 

 

4) Revista em Deficientes 

Segundo Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, 45,6 milhões de 

pessoas declararam ter ao menos um tipo de deficiência, o que corresponde a 23,9% da 

população brasileira. Em uma Op GLO há possibilidade de ocorrer a abordagem a pessoas 

com algum tipo de deficiência, especialmente cadeirantes e deficientes auditivos, que podem 

ser objeto de revista pessoal, em caso de fundada suspeita. 

Na Abordagem ao cadeirante: 

- pede-se que ele trave a cadeira, lentamente, com uma das mãos; 

- após, faz-se a revista na área da cintura; 

- pergunta-se, então, ao deficiente se ele consegue se erguer da cadeira com os 

braços, retirando o corpo do assento, se for possível, faz-se a revista do assento da cadeira; 

- não sendo possível, pede-se ao cadeirante para cruzar os braços em frente ao 

peito e avisa-se a ele que o miliar irá erguê-lo da cadeira para realizar a revista; 

- o militar posiciona-se atrás da cadeira, coloca um dos pés na roda para travá-la, 

passa as mãos por baixo das axilas do abordado e, com as mãos nos pulsos do abordado, o vai 

ergue da cadeira. Nisso outro militar faz a revista do assento; 

- feita a revista do assento, estando o cadeirante já sentado, realiza-se a vistoria de 

outras partes da cadeira, como compartimentos, almofadas, tubos, etc. 
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A abordagem do deficiente auditivo se dá da mesma maneira que ocorre com 

pessoas comuns. O que muda é a forma de comunicação a ser estabelecida. 

A primeira coisa é certificar-se que o abordado esteja vendo o militar. 

Não se deve gritar com o deficiente auditivo, mas articular as palavras com calma, 

a fim de que ele possa realizar a leitura labial. Percebendo a agitação do deficiente, fazem-se 

gestos para que ele se acalme. 

A seguir, trazemos o modelo de comunicação em libras, baseado no manual 

Atuação Policial na Proteção dos Direitos Humanos de Pessoas em Situação de 

Vulnerabilidade, do Ministério da Justiça: 

 

 

 

 

 

Primeiramente os gestos para ―Parado‖ e ―Polícia‖ 

  

 



 

Claudio Alves da Silva – Direito Aplicado às Operações de Garantia da Lei e da Ordem  

111 

Para indagar se a pessoa é surda: 

    
 

 

Para determinar que o abordado levante as mãos: 

 

Para determinar que o abordado coloque as mãos na cabeça: 

 



 

Claudio Alves da Silva – Direito Aplicado às Operações de Garantia da Lei e da Ordem  

112 

Para pedir que o abordado levante a camisa, o militar deve segurar a blusa de 

combate apontar para levantar: 

 

Para que o abordado se vire: 

  

Convém segurar as mãos do abordado o abordado estiver de lado e vire-o de 

costas, evitando que ele se assuste quando se iniciar a busca. 
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Para pedir a identidade, o gesto é este: 

 

Para liberar e se despedir do abordado: 
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Por fim, há vários cursos gratuitos de libras disponíveis na Internet. 

Recomendamos, em especial, os vídeos do curso de abordagem policial realizados pelo  

Prof Luiz Albérico Falcão, disponíveis no site Youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=394h1kj3vOc) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=394h1kj3vOc
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f. A busca e apreensão 

Trata-se de atividade que pode vir a ser desenvolvida no decorrer de uma prisão 

em flagrante, embora seja medida mais comum na fase do IPM ou do próprio correr do 

processo judicial militar. 

A busca pode ser domiciliar ou pessoal. A busca pessoal já foi devidamente 

desenvolvida no item anterior, que trata de Revista. 

Busca Domiciliar 

É a procura portas a dentro de uma casa, visando a prisão de criminosos, a 

apreensão de coisas obtidas por meios criminosos, apreensão de armas e munições e 

instrumentos usados na prática de crime, etc. O conceito de busca domiciliar está no art. 171 

do CPPM e, no art. 172, encontramos as finalidades de uma busca domiciliar. 

A realização de busca domiciliar ocorre: 

- com consentimento do morador, a qualquer hora do dia ou da noite;  

- em qualquer hora durante o dia ou à noite, em caso de flagrante delito ou 

desastre, ou para prestar socorro;  

- durante o dia, mediante mandado judicial (o contido no art. 176, parte final, 

do CPPM, não mais se aplica, porque a autoridade de polícia judiciária militar não tem poder 

para expedir mandado de busca e apreensão domiciliar desde o advento do inciso XI do art. 5º 

da CF, que determina que essa ordem seja da autoridade judicial somente). 

No caso de mandado judicial, este deverá ser cumprido entre 6h e 18h. No período 

entre 18h de um dia e 6h do dia subsequente a autoridade sem consentimento, ainda que com 

mandado, não pode ingressar na casa, devendo adotar as providências para impedir, quando 

for o caso, a fuga de criminoso, quando este for o objeto de sua diligência. 

Casa é qualquer compartimento habitado (casa, apartamento, barraco, barraca de 

camping, trailers, iates destinados à moradia, parte traseira do interior da boleia do caminhão), 

aposento ocupado de habitação coletiva (quarto de hotel, pensão ou cortiço ocupados) e 

compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade (consultório 

médico, odontológico, escritório de advocacia – sendo que a parte aberta ao público não 

compreende o conceito de casa). 
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Não são considerados como casa: bares, boates, tavernas, quartos de habitação 

coletiva quando não ocupados, lanchonetes, discotecas, lojas, etc., enquanto abertas ao 

público. O interior desses estabelecimentos, cujo acesso é restrito ao público, se insere no 

conceito de casa. 

Também não se consideram como casa a habitação usada para prática de crime, 

como as bocas de fumo. 

Procedimento da busca e apreensão domiciliar: 

- primeiramente, lê-se o mandado para o morador e convida-o para franquear a 

entrada, sob pena de forçá-la, se houver resistência; 

- uma vez no interior do imóvel, insta-se o morador para apresentar a coisa ou 

pessoa; 

- havendo recalcitrância, pode-se usar a força necessária para vencê-la. Essa 

resistência pode se caracterizar crime de desobediência ou desacato, v.g.; 

- bens não apreendidos devem ser repostos nos mesmos lugares. 

SE AUSENTE O MORADOR:  

- deve-se tentar localizá-lo; 

- não encontrado, convida-se cidadão maior e capaz que para testemunhar a 

entrada na casa; 

- no interior, realizar a busca, rompendo todos os obstáculos onde possa estar a 

coisa ou pessoa procurada. 

- no caso de estarem na casa pessoas incapazes, como, por exemplo, filho de seis 

anos, procede-se como se  o morador ali não estivesse; 

- bens não apreendidos devem ser repostos nos mesmos lugares. 

A seguir, apresentam-se modelos e legislação relativa a busca e apreensão. 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 
  

  

TERMO DE CONSENTIMENTO DE BUSCA 

  

  
Aos ____ (______________) dias do mês de ____________ do ano de ____________________, 

eu,  

____________________________ , Identidade RG nº ____________, CPF ____________, morador 

/responsável do imóvel situado no endereço:  , 

AUTORIZO a entrada da equipe de militares do Exército Brasileiro, chefiada pelo _______ [posto ou 

graduação] ___________________________________ [nome completo], Identidade Militar nº 

_______________, no imóvel supracitado, a fim de diligenciarem no interesse da operação militar em curso.  

_________________________ , ____ de ___________ de ______ 

 

___________________________________ 

[nome completo do morador ou responsável pelo imóvel] 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome: ________________________________________________ 

Identidade: _____________________ CPF: __________________ 

 

Assinatura: ____________________________________________ 

 

Nome: ________________________________________________ 

Identidade: _____________________ CPF: __________________ 

 

Assinatura: ____________________________________________ 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

  

 

TERMO DE BUSCA E APREENSÃO 

 

Aos _____ do mês de __________ do ano de 

________________________________________, nesta cidade do 

____________________________________________________________, Estado do 

________________________________________, às ______ horas, em cumprimento ao 

mandado de busca e apreensão expedido pelo(a)__________________ 

___________________ efetuamos, com as devidas formalidades legais, os procedimentos 

de busca e apreensão na residência do(a) 

Sr.(ª)__________________________________________________, situada na 

_____________________________________ nº._____, Apto:____, Bairro: 

_______________, Cidade: __________________________, Estado de 

________________________. No curso da busca domiciliar, nós, executores, chefiados 

pelo (designar posto/graduação, nome, destacando-se o nome de guerra) 

______________________adotamos providências para resguardar os bens, valores e 

numerários existentes no local, preservar a dignidade e evitar constrangimentos 

desnecessários aos moradores. Resultante desta diligência de busca e apreensão, foram 

apreendidos os seguintes objetos ou coisas:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

. 

 

OBSERVAÇÕES: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________. 

Do que para constar, lavrei o presente auto, que assino com as testemunhas qualificadas 

abaixo, as quais a tudo presenciaram e assistiram. 

 

1ª Testemunha: 

________________________________________________________________ 

ID: ______________________________ CPF: ____________________________ 

Endereço: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________ 

(   ) Tudo viu e assistiu     (   ) De tudo tomou conhecimento 

Assinatura:  ___________________________________________________ 

 

2ª Testemunha: 

ID: ______________________________ CPF: ____________________________ 

Endereço: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________ 

(   ) Tudo viu e assistiu     (   ) De tudo tomou conhecimento 

 

Assinatura:  ___________________________________________________ 

 

EXECUTORES: 

Nome: __________________________________________________________________ 

Posto/Graduação: ______________ 

OM: _________________________ 

Data e local: ______________________________________ 

Assinatura: _______________________________________ 

 

Nome: __________________________________________________________________ 

Posto/Graduação: ______________ 

OM: _________________________ 

Data e local: ______________________________________ 

Assinatura: _______________________________________ 
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Legislação 

 

CF/88: 

TÍTULO II 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 

morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, 

por determinação judicial; 

 

CPPM 

SEÇÃO I 

Da busca  

        Espécies de busca  

        Art. 170. A busca poderá ser domiciliar ou pessoal.  

        Busca domiciliar  

        Art. 171. A busca domiciliar consistirá na procura material portas adentro da casa.  

        Finalidade 

        Art. 172. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:  

        a) prender criminosos;  

        b) apreender coisas obtidas por meios criminosos ou guardadas ilicitamente;  

        c) apreender instrumentos de falsificação ou contrafação;  

        d) apreender armas e munições e instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim 

delituoso;  

        e) descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do acusado;  

        f) apreender correspondência destinada ao acusado ou em seu poder, quando haja fundada 

suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;  

        g) apreender pessoas vítimas de crime;  

        h) colher elemento de convicção.  

        Compreensão do termo "casa"  

        Art. 173. O termo "casa" compreende:  

        a) qualquer compartimento habitado;  

        b) aposento ocupado de habitação coletiva;  

        c) compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade.  
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        Não compreensão  

        Art. 174. Não se compreende no termo "casa":  

        a) hotel, hospedaria ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto abertas, salvo a restrição da 

alínea b do artigo anterior;  

        b) taverna, boate, casa de jogo e outras do mesmo gênero;  

        c) a habitação usada como local para a prática de infrações penais.  

        Oportunidade da busca domiciliar  

        Art. 175. A busca domiciliar será executada de dia, salvo para acudir vítimas de crime ou 

desastre.  

        Parágrafo único. Se houver consentimento expresso do morador, poderá ser realizada à noite.  

        Ordem da busca  

        Art. 176. A busca domiciliar poderá ordenada pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

ou determinada pela autoridade policial militar.  

        Parágrafo único. O representante do Ministério Público, quando assessor no inquérito, ou deste 

tomar conhecimento, poderá solicitar do seu encarregado, a realização da busca.  

        Precedência de mandado  

        Art. 177. Deverá ser precedida de mandado a busca domiciliar que não for realizada pela 

própria autoridade judiciária ou pela autoridade que presidir o inquérito.  

        Conteúdo do mandado  

        Art. 178. O mandado de busca deverá:  

        a) indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do 

seu morador ou proprietário; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que a sofrerá ou os 

sinais que a identifiquem;  

        b) mencionar o motivo e os fins da diligência;  

        c) ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir.  

        Parágrafo único. Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado.  

        Procedimento 

        Art. 179. O executor da busca domiciliar procederá da seguinte maneira:  

        Presença do morador  

        I — se o morador estiver presente:  

        a) ler-lhe-á, o mandado, ou, se for o próprio autor da ordem, identificar-se-á e dirá o que 

pretende;  

        b) convidá-lo-á a franquiar a entrada, sob pena de a forçar se não for atendido;  

        c) uma vez dentro da casa, se estiver à procura de pessoa ou coisa, convidará o morador a 

apresentá-la ou exibi-la;  

        d) se não for atendido ou se se tratar de pessoa ou coisa incerta, procederá à busca;  

        e) se o morador ou qualquer outra pessoa recalcitrar ou criar obstáculo usará da força 

necessária para vencer a resistência ou remover o empecilho e arrombará, se necessário, quaisquer 

móveis ou compartimentos em que, presumivelmente, possam estar as coisas ou pessoas procuradas;  

        Ausência do morador  
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        II — se o morador estiver ausente:  

        a) tentará localizá-lo para lhe dar ciência da diligência e aguardará a sua chegada, se puder ser 

imediata;  

        b) no caso de não ser encontrado o morador ou não comparecer com a necessária presteza, 

convidará pessoa capaz, que identificará para que conste do respectivo auto, a fim de testemunhar a 

diligência;  

        c) entrará na casa, arrombando-a, se necessário;  

        d) fará a busca, rompendo, se preciso, todos os obstáculos em móveis ou compartimentos onde, 

presumivelmente, possam estar as coisas ou pessoas procuradas;  

        Casa desabitada  

        III - se a casa estiver desabitada, tentará localizar o proprietário, procedendo da mesma forma 

como no caso de ausência do morador.  

        Rompimento de obstáculo  

        1º O rompimento de obstáculos deve ser feito com o menor dano possível à coisa ou 

compartimento passível da busca, providenciando-se, sempre que possível, a intervenção de 

serralheiro ou outro profissional habilitado, quando se tratar de remover ou desmontar fechadura, 

ferrolho, peça de segredo ou qualquer outro aparelhamento que impeça a finalidade da diligência.  

        Reposição 

        2º Os livros, documentos, papéis e objetos que não tenham sido apreendidos devem ser repostos 

nos seus lugares.  

        3º Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o 

indispensável ao bom êxito da diligência.  

        Busca pessoal  

        Art. 180. A busca pessoal consistirá na procura material feita nas vestes, pastas, malas e outros 

objetos que estejam com a pessoa revistada e, quando necessário, no próprio corpo.  

        Revista pessoal  

        Art. 181. Proceder-se-á à revista, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte 

consigo:  

        a) instrumento ou produto do crime;  

        b) elementos de prova.  

        Revista independentemente de mandado  

        Art. 182. A revista independe de mandado:  

        a) quando feita no ato da captura de pessoa que deve ser presa;  

        b) quando determinada no curso da busca domiciliar;  

        c) quando ocorrer o caso previsto na alínea a do artigo anterior;  

        d) quando houver fundada suspeita de que o revistando traz consigo objetos ou papéis que 

constituam corpo de delito;  

        e) quando feita na presença da autoridade judiciária ou do presidente do inquérito.  

        Busca em mulher  

        Art. 183. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou 

prejuízo da diligência.  
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        Busca no curso do processo ou do inquérito  

        Art. 184. A busca domiciliar ou pessoal por mandado será, no curso do processo, executada por 

oficial de justiça; e, no curso do inquérito, por oficial, designado pelo encarregado do inquérito, 

atendida a hierarquia do posto ou graduação de quem a sofrer, se militar.  

        Requisição a autoridade civil  

        Parágrafo único. A autoridade militar poderá requisitar da autoridade policial civil a realização 

da busca.  
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g. Prisão 

A Realização de prisão só é permitida em caso de flagrante delito ou em 

cumprimento de ordem judicial. As prisões devem ser comunicadas ao Juiz, ao Ministério 

Público e ao Defensor Público (caso não possua advogado), sendo o preso encaminhado 

diretamente para a autoridade competente, que poderá estar em um local previamente 

designado pelo Comando de Operações ou na Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), 

em caso de crime militar. De qualquer modo, o preso não deve permanecer junto à tropa.  

Convém lembrar os seguintes cuidados: 

- pessoas de sexo diferente devem ser detidas em lugares diferentes. 

- deve-se respeitar a integridade física e moral do preso; 

- deve-se informar ao preso o motivo da detenção; 

- o preso tem direito de permanecer calado; 

- o preso tem direito de comunicar-se com a família e o advogado. 

Segundo previsão constitucional, são direitos do preso: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 

à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 

[...] 

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; 

[...] 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

[...]  

LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas 

hipóteses previstas em lei;  

[...] 

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada 

de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime 

propriamente militar, definidos em lei;  

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados 

imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;  
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LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, 

sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;  

LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu 

interrogatório policial; 

LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária; 

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade 

provisória, com ou sem fiança;  

Um detalhe a se ter em conta é a necessidade de se contar nas DPJM com pessoas 

habilitadas que possam efetuar a tradução do interrogatório em caso de prisão ou oitiva de 

testemunha que não seja nacional. Tal medida é conveniente em caso de prisão ou oitiva de 

testemunha estrangeira. 

Importante destacar a necessidade de que, em caso de resistência de preso, seja 

lavrado o competente auto, quando for mister o uso de força. A seguir, apresenta-se modelo 

que pode ser seguido nesse tipo de situação: 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

 

AUTO DE RESISTÊNCIA 

  

  

Aos _____ do mês de __________ do ano de ____________________ , nesta cidade do 

______________________________ , Estado do ____________________ , às ______ horas, no 

endereço [ou localização precisa do local do incidente, incluindo coordenadas do ponto, SFC] 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________,  

o executor, no estrito cumprimento de minhas atribuições legais e constitucionais, dei voz de prisão 

ao nacional __________________________________________________________ , visto que ele 

se encontrava em flagrante delito por estar cometendo, em tese, o crime 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

 e como deixou de me obedecer, resistindo à prisão, com uso de violência e constituindo-se em 

grave ameaça, mediante o emprego de [arma de fogo ou branca] ________________________ , e 

apesar das intimações que lhe fiz, [descrever a agressão sofrida ou a ameaça representada ao 

executor ou a terceiros] 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

o que repeli com o emprego da força necessária, a fim de neutralizar a ameaça, do que resultou 

[descrever os ferimentos causados (letais ou não)] 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Para constar, lavrei o presente auto, que assino com as testemunhas a seguir relacionadas: 

1ª Testemunha:_____________________________________________________________ 

ID: ______________________________ CPF: ____________________________ 

Endereço:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(   ) Tudo viu e assistiu     (   ) De tudo tomou conhecimento 

Assinatura:  ___________________________________________________ 

2ª Testemunha:_____________________________________________________________ 

ID: ______________________________ CPF: ____________________________ 

Endereço:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(   ) Tudo viu e assistiu     (   ) De tudo tomou conhecimento 

Assinatura:  ___________________________________________________ 
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h. Pessoas em situações especiais 

Nesse tópico será dada atenção a abordagem de pessoas idosas e população de 

rua. 

Idosos 

Segundo a Lei Nr 10.741/03, idoso é a pessoa maior de 60 anos.  

Ao abordar um idoso, devem ser empregados os termos senhor/senhora ou 

pergunte o nome. Não utilize termos como tio, velho, coroa, vovô, etc. Deve-se falar com o 

idoso de maneira pausada e articulada, pois ele não possui a mesma capacidade de audição e 

visão dos jovens. 

Conveniente não conduzir o idoso no compartimento fechado de segurança das 

viaturas, salvo no caso de imperiosa necessidade de segurança para o pessoal de serviço. 

População de rua 

Primeiramente deve ser lembrado que este cidadão possui os mesmos direitos dos 

demais. Outro fator importante a ser considerado é que viver em rua, praças ou ouros espaços 

públicos não constitui, por si, uma situação criminosa. Assim, desde que não esteja 

cometendo nenhum crime, o cidadão que vive na rua tem o direito de permanecer em local 

público. Convém ressaltar que desde a Lei Nr 11.983/09 que a mendicância deixou de ser 

considerada como contravenção penal. 

CONDUTAS: 

- avalie a quantidade de pessoas a ser abordada, para resguardar a segurança 

da guarnição; 

- se tiver de ser realizada vistoria no local, o abordado deve ser afastado dos 

materiais ali existentes; 

- os objetos que o cidadão de rua traz consigo, por mais insignificantes que 

nos possam parecer, para ele, em geral, tem grande importância. 
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i. Estrangeiros 

Conforme previsto no texto constitucional, aos estrangeiros se asseguram os 

direitos à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Assim sendo, todos os 

procedimentos de exercício do poder de polícia previstos para os nacionais são aplicáveis aos 

estrangeiros. 

O estrangeiro, todavia, deve ingressar regularmente no Brasil, sob pena de 

deportação. 

A deportação é de providência imediata do Departamento de Polícia Federal e 

consiste na retirada do estrangeiro que desatender à notificação prévia de deixar o País. Essa 

medida não impede o retorno do estrangeiro no território nacional, desde que o Tesouro 

Nacional seja ressarcido das despesas efetuadas com a medida, satisfeita, ainda, o 

recolhimento de eventual multa imposta. 

Deportação é diferente de repatriação, que ocorre quando o clandestino é 

impedido de ingressar em território nacional pela fiscalização fronteiriça e aeroportuária 

brasileira. É repatriado o estrangeiro indocumentado ou que não possui visto para ingressar no 

País ou aquele que apresenta visto divergente da finalidade para a qual veio ao Brasil. 

Caso o estrangeiro cometa delito no Brasil ou apresente conduta que atente contra 

os interesses nacionais, a medida a ser adotada é expulsão, conforme previsto na Lei n.º 

6.815, de 1980 – Estatuto do Estrangeiro: 

 ―Art. 65 – É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a 

segurança nacional, a ordem política ou social, a tranquilidade ou moralidade pública e 

a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à conveniência e aos 

interesses nacionais." 

 

―Art. 71 – Nos casos de infração contra a segurança nacional, a ordem política ou social 

e a economia popular, assim como nos casos de comércio, posse ou facilitação do uso 

indevido de substância entorpecente  ou que determine dependência física ou psíquica, 

ou de desrespeito a proibição especialmente prevista em lei para estrangeiro, o inquérito 

será sumário e não excederá o prazo de quinze dias, dentro do qual fica assegurado ao 

expulsando o direito de defesa." 

Essa medida é adota pelo Ministro da Justiça, com base em delegação de 

competência do Presidente da República. 

Assim sendo, a prisão de estrangeiro deve sempre ser comunicada ao Ministério 

da Justiça, via Departamento de Polícia Federal.  
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Outra medida a ser aplicada, em caso de prisão de estrangeiro, é a informação ao 

consulado respectivo. Essa previsão se encontra na Convenção de Viena sobre Relações 

Consulares e prevê, no art. 36, 1., b) o seguinte: 

ARTIGO 36º 

Comunicação com os nacionais do Estado que envia 

1. A fim de facilitar o exercício das funções consulares relativas aos nacionais do Estado 

que envia: 

a) os funcionários consulares terão liberdade de se comunicar com os nacionais do 

Estado que envia e visitá-los. Os nacionais do Estado que envia terão a mesma liberdade 

de se comunicarem com os funcionários consulares e de visitá-los; 

b) se o interessado lhes solicitar, as autoridades competentes do Estado receptor 

deverão, sem tardar, informar à repartição consular competente quando, em sua 

jurisdição, um nacional do Estado que envia for preso, encarcerado, posto em prisão 

preventiva ou detido de qualquer outra maneira. 

Qualquer comunicação endereçada à repartição consular pela pessoa detida, 

encarcerada ou presa preventivamente deve igualmente ser transmitida sem tardar pelas 

referidas autoridades. Estas deverão imediatamente informar o interessado de seus 

direitos nos termos do presente subparágrafo; 

c) os funcionários consulares terão direito de visitar o nacional do Estado que envia, o 

qual estiver detido, encarcerado ou preso preventivamente, conversar e corresponder-se 

com ele, e providenciar sua defesa perante os tribunais. Terão igualmente o direito de 

visitar qualquer nacional do Estado que envia encarcerado, preso ou detido em sua 

jurisdição em virtude de execução de uma sentença, todavia, os funcionário consulares 

deverão abster-se de intervir em favor de um nacional encarcerado, preso ou detido 

preventivamente, sempre que o interessado a isso se opuser expressamente. 

 

Em Decisão na Apelação Civil Nr 0006394-33.2007.4.03.6119/SP, publicada em 

06 Mar 14, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, julgando recurso em Ação Civil Pública 

proposta pelo Ministério Público Federal contra o Estado de São Paulo, que tinha por objetivo 

obrigar aquela Unidade da Federação a fazer com que a Polícia Judiciária notificasse o 

estrangeiro de seu direito de solicitar assistência consular, antes de qualquer oitiva perante a 

autoridade brasileira, com o devido registro da providência nos autos da prisão em flagrante, 

consignou que: 

3. Prevê o art. 36, da Convenção de Viena, assinada pelo Brasil em 1963 e aprovada 

através do Decreto Legislativo nº 06/67 pelo Congresso Nacional, depois ratificada pelo 

Presidente da República por meio do Decreto nº 61.078/67, passando a integrar o 

ordenamento jurídico pátrio, o direito do estrangeiro preso em território nacional à 
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assistência consular, norma que vai ao encontro das garantias fundamentais previstas 

na nossa Carta Maior, notadamente aquela retratada nos incisos LXII e LXIII, do art. 

5º, comportando interpretação conjunta. 

[...] 

9. É que esta realidade não passou despercebida pelo autor. Ainda que a falta de 

comunicação da prisão ao consulado não implique, via de regra, em nulidade do 

flagrante, o que só pode ser aferido em cada caso concreto, certamente que não se pode 

fazer vista grossa ao descumprimento da norma. 

10. Se há previsão determinando à autoridade competente que assegure o direito ao 

auxílio consular, assim como ocorre com a obrigatoriedade de comunicar a prisão à 

família ou pessoa indicada pelo detento, garantindo-lhe assistência desta e de 

advogado, imperiosa e de rigor a sua observância. Cumpre-se, assim, o dever do 

administrador, volvido aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (CF: art. 37). 

11. Ademais, o pedido foi bem delimitado e reveste-se de razoabilidade, porquanto 

ressalva que não deve a autoridade policial postergar a prática de qualquer ato previsto 

no Código de Processo Penal, em razão da ausência, na delegacia de polícia, de 

autoridade consular, limitando a obrigação à comunicação da prisão ao consulado 

respectivo, caso o país de origem possua representação consular no Brasil. 

Para se levantar quais países tem representação diplomática no Brasil, recomenda-

se acessar o site http://www.itamaraty.gov.br/servicos-do-itamaraty/enderecos-de-consulados-

estrangeiros-no-brasil, que apresenta, ainda, o nome dos respectivos cônsules, telefones e 

endereços. Também o site http://www.consulados.com.br/paises/ traz a relação de 

representações diplomáticas de outros países no Brasil - basta clicar sobre a bandeira do país 

e, caso ele possua representação diplomática, o endereço aparecerá normalmente. 

O estrangeiro abordado vai se identificar com Carteira de Identidade de 

Estrangeiro (que é emitida para estrangeiros temporários, permanentes, asilados ou refugiados 

devidamente registrados junto ao Departamento de Polícia Federal), com o passaporte, ou, em 

alguns casos (países do Mercosul, Chile, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru), somente com a 

cédula de identidade do país de origem. 

Os cidadãos do Mercosul e dos demais  países que podem ingressar sem 

necessidade de passaporte, somente poderão permanecer no Brasil por até 90 dias. A estadia 

em período superior exige o passaporte com visto.  

No caso da identificação com passaporte, os nacionais dos países não necessitam 

de visto para permanência por até 90 dias (mas devem portar passaporte como único meio de 

prova de identidade): 

África do Sul, Alemanha, Andorra, Áustria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Bulgária, Coréia 

do Sul, Costa Rica, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Filipinas, Finlândia, 

http://www.itamaraty.gov.br/servicos-do-itamaraty/enderecos-de-consulados-estrangeiros-no-brasil
http://www.itamaraty.gov.br/servicos-do-itamaraty/enderecos-de-consulados-estrangeiros-no-brasil
http://www.consulados.com.br/paises/
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França, Grã-Bretanha/UK, Grécia, Guatemala, Honduras, Hungria, Irlanda, Islândia, 

Israel, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Macau, Malásia, Marrocos, Mônaco, Namíbia, 

Noruega, Nova Zelândia, Ordem S. M. Malta, Países Baixos/Holanda, Panamá, Paraguai, 

Peru, Polônia, Portugal, República da Guiana, República Tcheca, San Marino, Suécia, 

Suíça, Suriname, Tailândia, Trinidad e Tobago, Tunísia, Turquia e Vaticano. 

Os nacionais dos países seguintes devem portar passaporte com obrigatoriedade 

de visto de entrada para demonstrar a regularidade de sua estada no Brasil: 

Afeganistão, Albânia, Angola, Antígua e Barbuda, Arábia Saudita, Argélia, Armênia, 

Austrália, Azerbaijão, Bangladesh, Barein, Belarus, Belize, Benin, Bósnia, Botsuana, 

Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camarões, Camboja, Canadá, Catar, 

Cazaquistão, Chade, China, Chipre, Cingapura, Comores, Congo, República Democrática 

do Congo, Ilhas Cook, Coréia do Norte, Costa do Marfim, Cuba, Djibuti, Dominica, Egito, 

El Salvador, Emirados Árabes, Eritréia, Estados Unidos, Estônia, Etiópia, Ilhas Fiji, 

Gabão, Gâmbia, Gana, Geórgia, Granada, Guiné, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, Haiti, 

Hong Kong, Iêmen, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Iugoslávia/Sérvia e Montenegro, 

Jamaica, Japão, Jordânia, Ilhas Kiribati, Kuwait, Laos, Lesoto, Letônia, Líbano, Libéria, 

Líbia, Lituânia, Macedônia, Madagáscar, Malaui, Ilhas Maldivas, Mali, Malta, Ilhas 

Marianas, Ilhas Marshall, Ilhas Maurício, Mauritânia, México, Micronésia, Moçambique, 

Moldávia, Mongólia, Myanmar, Nauru, Nepal, Nicarágua, Níger, Nigéria, Omã, Palestina, 

Papua/Nova Guiné, Paquistão, Quênia, Quirguízia, República Dominicana, Romênia, 

Ruanda, Rússia, Ilhas Salomão, Samoa Ocidental, Santa Lúcia, São Cristóvão e Príncipe, 

São Vicente e Granadinas, Senegal, Serra Leoa, Ilhas Seychelles, Síria, Somália, Sri 

Lanka, Suazilândia, Sudão, Tadjiquistão, Tanzânia, Timor Leste, Togo, Tonga, 

Turcomenistão, Ilhas Tuvalu, Ucrânia, Uganda, Uzbequistão, Vanuatu, Vietnã, Zâmbia e 

Zimbábue. 

Caso o estrangeiro irregular se identifique como pessoa pedindo refúgio, 

ainda assim terá ele de se conduzido à Polícia Federal, onde serão adotados os trâmites 

previstos na Lei Nr 9.474/97. A solicitação de refúgio suspenderá, até decisão definitiva, 

qualquer processo de extradição pendente e impede a expulsão, salvo por motivo de 

segurança nacional. 

CONDUTAS: 

- O estrangeiro possui os mesmos direitos do brasileiro. 

- Verificado o ingresso ou permanência irregular do estrangeiro no Brasil, este 
deve ser encaminhado à Polícia Federal, que adotará as medidas que lhe 
competem. 

- O estrangeiro que se apresentar como refugiado será entregue à Polícia 
Federal. 

- A prisão do estrangeiro deve ser comunicada ao Ministério da Justiça, via 
Polícia Federal.  

- A prisão de estrangeiro deve ser comunicada ao respectivo consulado no 

Brasil, se houver, ficando essa comunicação registrada nos autos do APFD. 
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j. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 

 

A sigla LGBT é contração dos termos: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais. É utilizado para identificar todas as orientações sexuais minoritárias e 

manifestações de identidades de gênero divergentes do sexo designado no nascimento. É 

importante lembrar que nossa Constituição Federal ampara os direitos fundamentais de 

todas as pessoas, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação, pelo que ao grupo GLBT devem ser dispensados os direitos e 

garantias de qualquer cidadão, mas deve se ter em conta, também, as particularidades deste 

grupo, especialmente no caso de abordagem em PBCE, PBCFLU e realização de revistas e 

prisões visando a preservar a dignidade da pessoa humana desses cidadãos. 

É importante, para tanto, conhecer alguns conceitos: 

• Identidade de Gênero: Refere-se a sentimentos, posturas subjetivas, representações e 

imagens relativas a papéis e funções sociais. Baseada nos eixos masculino e feminino, a 

noção de gênero expressa a recusa do determinismo biológico na construção da identidade. 

Logo, pode ocorrer, em uma abordagem, que uma pessoa se identifique com um gênero 

diverso de seu sexo biológico. 

Orientação sexual: refere-se à direção do desejo afetivo e sexual. A orientação sexual pode 

ser heterossexual, homossexual ou bissexual. 

Lésbica: Mulher que mantém relação sexual e afetiva com outra mulher. 

Gay: Homem que mantém relação sexual e afetiva com outro homem. Nem todo homem que 

faz sexo com outros homens se reconhece como gay, mas tem experiência homossexual. 

Bissexual: Homem e mulher que têm relação sexual ou afetiva com pessoas de ambos os 

gêneros. 

Travesti: Pessoa que nasce do sexo masculino ou feminino, mas que tem sua identidade de 

gênero oposta ao seu sexo biológico, assumindo papéis de gênero diferente daquele imposto 

pela sociedade. 

Mulher Transexual: Pessoa que teve o sexo designado como masculino ao nascer, mas que 

vive como e busca reconhecimento social no gênero feminino. Busca modificações corporais 

do sexo para sustentar socialmente a vivência no gênero a que sente pertencer. 
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Homem Transexual: Pessoa que teve o sexo designado como feminino ao nascer, mas que 

vive como e busca reconhecimento social no gênero masculino. Busca modificações corporais 

do sexo para sustentar socialmente a vivência no gênero a que sente pertencer. 

CONDUTAS: 

- Respeitar a identificação social feminina/masculina caracterizada pela vestimenta e 

acessórios femininos/masculinos de uso da pessoa abordada. 

- Utilizar termos femininos ao se referir à travesti e mulheres transexuais – tais como: 

senhora, ela, dela; e, em caso de homem transexual, referir-se a essa pessoa como 

senhor, ele, dele. 

- Perguntar a forma como a pessoa abordada gostaria de ser chamada: nome social. 

O militar, então, deve respeitar a escolha, não sendo permitido fazer comentários 

ofensivos ou brincadeiras sobre o nome informado. 

- Avaliado o grau de risco que a pessoa abordada oferece, considerando, inclusive 

seu porte físico, a busca pessoal na mulher transexual e na travesti poderá ser 

realizada por militar do segmento feminino a fim de respeitar sua dignidade, 

reconhecendo seu direito de identificar-se como de gênero feminino. 

- Convém que militar do segmento feminino realize a busca pessoal no homem 

transexual, eis que, mesmo com a intenção em proceder conforme a identidade de 

gênero a ser expressa pela pessoa abordada, existe legislação específica que regula a 

busca pessoal em mulheres. 

- Na identificação documental, deve-se evitar repetir em voz alta o nome de registro da 

pessoa abordada (da cédula de identidade), caso seja diferente do nome social 

informado. O militar deve ser discreto ao solicitar esclarecimentos quanto à 

divergência e continuar a chamar a pessoa pelo nome feminino/masculino informado. 

- Em caso de lavratura de APFD, deverão constar o nome social informado e o nome 

de registo na identidade. 

- A travesti, a mulher transexual e o homem transexual capturado ou detido devem ser 

mantidos em separado dos homens, no caso dos primeiros, a fim de conferir proteção 

de constrangimentos e/ou violência, e no caso do homem transexual, porque há 

legislação específica para o encarceramento de mulheres. 
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k. Indígenas. 

 

 

As Forças Armadas podem vir a ser empregadas em Op GLO envolvendo 

questões relativas a indígenas. O cidadão indígena goza dos mesmos direitos e garantias 

constitucionais de qualquer nacional, além de ter um tratamento especial no texto 

Constitucional, como adiante se verifica: 

Art. 20. São bens da União: 

[...] 

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

[...] 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

[...] 

XIV - populações indígenas; 

[...] 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

[...] 

XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos 

hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais; 

[...] 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

[...] 

XI - a disputa sobre direitos indígenas. 

[...] 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

[...] 

V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; 

[...] 

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de 

energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração 

ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do 

produto da lavra. 

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que 

se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou 

concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as 

leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que 

estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa 

de fronteira ou terras indígenas. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 

1995) 

[...] 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc06.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc06.htm#art1
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Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 

assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais 

e regionais. 

[...] 

§ 2º - O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada 

às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos 

próprios de aprendizagem. 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 

fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais.  

§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 

CAPÍTULO VIII 

DOS ÍNDIOS 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.  

§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em 

caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à 

preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua 

reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 

permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos 

nelas existentes. 

§ 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, 

a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados 

com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes 

assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.  

§ 4º - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os 

direitos sobre elas, imprescritíveis. 

§ 5º - É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad 

referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em 

risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do 

Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse 

o risco. 

§ 6º - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por 

objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a 

exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, 

ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei 

complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações 

contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de 

boa fé. 

§ 7º - Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º. 
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Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para 

ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério 

Público em todos os atos do processo. 

 

A proteção ao índio, sua cultura, seus valores e tradições permeia a Constituição. 

Seguindo essa diretriz Constitucional, a Portaria nº 983 MD, de 17 de outubro de 

2003, define que as Forças Armadas, quando da atuação em terras ocupadas por indígenas, 

adotarão, nos limites de suas competências e sem prejuízo do exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, medidas de proteção da vida e do patrimônio do índio e de sua 

comunidade, de respeito aos usos, costumes e tradições indígenas e de superação de eventuais 

situações de conflito ou tensão envolvendo índios ou grupos indígenas. 

Além da Constituição Federal, é pertinente, em caso de Op GLO em Terras 

Indígenas, conhecer a seguinte legislação: 

- Lei 6.001 de 19 de dezembro de 1973 (―Estatuto do Índio‖); 

- Decreto nº 4.412, de 7 de outubro de 2002, que dispõe sobre a atuação das  

Forças Armadas e Polícia Federal nas TI; 

- Portaria nº 020 EME, de 02 de abril de 2003 (Diretriz para o relacionamento 

do EB com as comunidades indígenas); e 

- Portaria nº 983 MD, de 17 de outubro de 2003 (Diretriz para o 

relacionamento das Forças Armadas com as comunidades indígenas). 

É de grande importância, antes de uma eventual Op GLO em área indígena, que se 

tenha um estudo pormenorizado da etnorregião (região habitada por populações indígenas). É 

conveniente a hierarquia entre as lideranças locais e procure respeitá-la. Também é preciso 

identificar a estrutura social local e as disputas de poder entre lideranças, a fim de evitar se 

envolver em eventuais desavenças internas nas aldeias ou fora delas.  

Outro fator relevante é ter em conta que cada etnia possui história própria – 

diferente das demais – com seus costumes, crenças e valores. Isso ocorre mesmo quando essas 

etnias dividem o mesmo espaço geográfico. Assim, uma cultura indígena nunca é igual à 

outra. Por isso, Op GLO em terras indígenas não serão iguais, mas deverão se pautar pela 

cultura, valores e tradições da população indígena local, sobretudo quanto à elaboração de 

Regras de Engajamento e Normas de Conduta da operação. 

O primeiro aspecto relevante é ter em conta que, para os indígenas, a entrada em 

suas terras sem informação prévia à comunidade, mesmo com amparo legal, pode ser 

entendida como afronta, um desrespeito aos seus direitos. Pode causar nos indígenas a mesma 
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sensação de desrespeito que causaria em qualquer pessoa se alguém entrasse em sua casa e 

acampasse no quintal, sem consentimento.  Por isso, quando o sigilo das ações não for 

prioridade, deve ser planejado um contato prévio com as lideranças da comunidade indígena, 

antes da chegada da tropa. Avaliadas as circunstâncias da missão, quando o sigilo da ―ação‖ 

for prioridade é conveniente planejar reunir-se com a comunidade para pedir desculpas pelos 

transtornos e dar as explicações possíveis que possam justificar uma ação sem contato prévio. 

A tropa empregada deve ter por meta, além do cumprimento da missão, o 

estabelecimento de uma relação social sincera e honesta com as populações indígenas na área 

de atuação. 

O militar empregado em Op GLO em terra indígena deve agir sempre como 

agente do Estado brasileiro no cumprimento de suas atribuições constitucionais, investido de 

autoridade legal e de competência, mas sem exagerar no uso de suas prerrogativas, para não 

parecer arrogante. 

Servidores públicos da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e da Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA), geralmente, são profundos conhecedores da cultura das etnias 

que habitam a etnorregião onde prestam serviços. Agentes de saúde e outros profissionais de 

Organizações Não-Governamentais (ONG) que atuam em Terras Indígenas (TI) podem 

auxiliar no entendimento de realidades locais.  

É conveniente conduzir-se da seguinte forma: 

- Deve-se evitar perambulações por locais inconvenientes para não causar 

constrangimentos. Os locais onde as mulheres tomam banho ou se reúnem para trabalhar 

devem ser evitados. 

- Sempre que possível, conciliar as atividades da tropa com a rotina e os 

procedimentos da população local, acompanhando os horários de pernoite e alvorada, banho e 

outros, desde que não prejudique o cumprimento da missão. 

- Sendo necessária ajuda de indígenas na execução de alguma atividade, deve-se 

solicitar à liderança local que determine quem deverá e poderá prestar o auxílio. O 

recrutamento de colaboradores sem autorização das lideranças pode ser entendido como um 

desrespeito à autoridade local.  

- Não se deve deixar detritos, lixo e/ou vestígios nos locais ocupados pela tropa.  

- Não se deve utilizar crianças indígenas como guias. 
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- Militares devem ser orientados a não demonstrar interesse pelas mulheres. 

Mesmo que elas se aproximem, jamais se deve permitir que se estabeleça um relacionamento 

íntimo.  

- Não convém se negar a experimentar alimento oferecido de bom grado.  

- Para realizar atendimento médico de mulheres e crianças deve ser solicitada 

autorização prévia do líder da família e faça a equipe de saúde ser acompanhada pelo agente 

indígena de saúde (AIS), e/ou pelo curandeiro e/ou pajé, ou por outra liderança local.  

- Não se deve adentrar aos domicílios sem o consentimento prévio da liderança 

familiar, sobretudo, se as mulheres e crianças estiverem sozinhas em casa. Além da 

autorização, é prudente ser acompanhado por alguém da aldeia.  

- Antes de realizar trabalhos fotográficos e/ou de filmagens, é necessário 

consentimento prévio. Quando a relação com a comunidade ainda não estiver sólida, deve-se 

pedir para que um indígena (professor ou agente de saúde) faça a fotografia e/ou filmagem. 

Poses demoradas devem ser evitadas e o equipamento deve ser guardado rapidamente.  

- Não assumir compromissos além da esfera de responsabilidade, fazendo 

promessas que não possam ser cumpridas. Tudo o que se prometer deve ser cumprido. 

- Não assumir em nome da Força compromisso fora da competência da tropa. 

- Não assumir postura meramente assistencialista, por exemplo, não distribuir 

deliberadamente alimentos, combustível, roupas e utensílios. Isso pode gerar uma relação 

frágil, indevidamente calcada em trocas e interesses. 
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l. Menor infrator 

 

A legislação considera menor tanto a criança (pessoa com até 12 anos de idade 

incompletos) como o adolescente (pessoa entre 12 e 18 anos de idade incompletos). A eles é 

conferida especial proteção, já a partir do texto constitucional: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

 [...] 

§ 3º - O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 

I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no 

art. 7º, XXXIII; 

II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 

III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; (Redação dada 

Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade 

na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a 

legislação tutelar específica;  

V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida 

privativa da liberdade; 

VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e 

subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou 

adolescente órfão ou abandonado; 

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e 

ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. (Redação dada Pela Emenda 

Constitucional nº 65, de 2010) 

§ 4º - A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e 

do adolescente.  

§ 5º - A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá 

casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.  

§ 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os 

mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias 

relativas à filiação.  

 [...] 

Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da 

legislação especial. 

  Durante uma Op GLO, pode ser necessária a realização da apreensão de menores 

infratores. É preciso lembrar, portanto, que nestes casos, a declaração de ser menor é valida 

até prova em contrário.  

Os menores devem ser conduzidos imediatamente para Delegacia da Infância e da 

Juventude ou para o Juiz de Menores. Não se usa, para menor, o termo preso ou detido, mas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
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sim apreendido, pois menor comete ―ato infracional‖ e não ―crime‖. Não devem ser os 

menores conduzidos em viaturas fechadas.  

O adolescente não deve ser algemado, salvo em caso de justificada necessidade.  

Quando algemar o adolescente, o ato deve ser fundamentado em termo próprio, com os 

motivos da ação, com referência aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Ao 

menor não se dá voz de prisão, mas de apreensão, nos termos seguintes: 

“Cidadão, eu sou (falar seu posto/graduação + nome), do Exército Brasileiro.  Você 

está apreendido por (falar o ato infracional ou existência de mandado de busca e 

apreensão). Você tem o direito de permanecer calado, tem direito à assistência familiar 

e tem direito à assistência de advogado.” 

Sobre a questão do menor infrator, deve-se ter em mente a aplicabilidade do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial os seguintes artigos: 

 Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção 

penal.  

Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas 

previstas nesta Lei.  

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente 

à data do fato.  

 [...] 

Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato 

infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.  

Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua 

apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos.  

Art. 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido 

serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do 

apreendido ou à pessoa por ele indicada.  

Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo e sob pena de responsabilidade, a 

possibilidade de liberação imediata.  

 [...] 

Art. 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido a identificação 

compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de 

confrontação, havendo dúvida fundada.  

[...]Art. 178. 

Art. 178. O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional não poderá ser 

conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições 

atentatórias à sua dignidade, ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental, 

sob pena de responsabilidade. 
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m. Parlamentares 

Os parlamentares, deputados estaduais ou federais e senadores, gozam, em razão 

da função, de proteção especial pela própria Constituição. Todavia, podem ser presos em 

flagrante por crime comum inafiançável, dentre os quais os crimes militares, devendo os 

autos do APF ser remetidos para a respectiva Casa Parlamentar, onde haverá o 

pronunciamento sobre a manutenção da prisão pelo voto secreto da maioria de seus membros, 

conforme o art. 53, § 3º da Constituição Federal. 

 Convém lembrar, ainda, que para serem processados esses parlamentares 

necessitam de autorização da Casa respectiva. Não podem ser algemados e são invioláveis por 

opiniões, palavras e votos.  

CONDUTAS: 

- Respeitar a inviolabilidade pessoal dos Deputados e Senadores da 

República, em qualquer parte do território nacional. 

- Respeitar a inviolabilidade pessoal dos Deputados Estaduais, dentro do 

respectivo Estado. 

- Executar prisão em caso de crime militar ou delito inafiançável. 

- Em caso de crime militar lavrado em DPJM, encaminhado os autos à 

respectiva casa parlamentar. 

Mas quais os delitos inafiançáveis? 

Em resumo da legislação podemos citar: 

- racismo (CF/88, art. 5º, XLII); 

- prática de tortura (CF/88, art. 5º, XLIII); 

- tráfico de entorpecentes e drogas afins (CF/88, art. 5º, XLIII); 

- crimes hediondos (CF/88, art. 5º, XLIII) que, de acordo com a Lei 8.072/90 são: 

- homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, 

ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado; 

- latrocínio; 

http://www.infoescola.com/sociologia/racismo/
http://www.infoescola.com/direito/tortura/
http://www.infoescola.com/drogas/narcotrafico-no-brasil/
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- extorsão qualificada pela morte; 

- extorsão mediante sequestro e na forma qualificada; 

- estupro; 

- estupro de vulnerável; 

- epidemia com resultado morte; 

- falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a 

fins terapêuticos ou medicinais; 

- terrorismo (CF/88, art. 5º, XLIII); 

- crimes militares (CPP, art. 324, II); 

- crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, 

adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas 

protetivas de urgência (CPP, art. 324, IV, cumulado com art. 313, III); 

- quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não 

fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente 

em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da 

medida (CPP, art. 324, IV, cumulado com o parágrafo único do art. 313); 

- nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 

4 (quatro) anos (CPP, art. 324, IV, cumulado com o parágrafo único do art. 313). 

Quanto aos vereadores, a Constituição assegura apenas a inviolabilidade por 

opinião palavras e votos, no limite do município. Logo não se aplicando a eles as demais 

garantias dos parlamentares estaduais e federais anteriormente citadas. 
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n. Agentes Diplomáticos 

Pode ocorrer a abordagem de agentes diplomáticos durante uma Op GLO. Nesses 

casos, deve o Assessor e a tropa atentar para os seguintes dispositivos da convenção de Viena 

de 1961: 

Artigo 22  

        1. Os locais da Missão são invioláveis. Os Agentes do Estado acreditado não 

poderão neles penetrar sem o consentimento do Chefe da Missão.  

        2. O Estado acreditado tem a obrigação especial de adotar todas as medidas 

apropriadas para proteger os locais da Missão contra qualquer intrusão ou dano e evitar 

perturbações à tranquilidade da Missão ou ofensas à sua dignidade.  

        3. Os locais da Missão, em mobiliário e demais bens neles situados, assim como os 

meios de transporte da Missão, não poderão ser objeto de busca, requisição, embargo ou 

medida de execução.  

[...] 

Artigo 24  

        Os arquivos e documentos da Missão são invioláveis, em qualquer momento e onde 

quer que se encontrem.  

[...] 

Artigo 27  

        1. O Estado acreditado permitirá e protegerá a livre comunicação da Missão para 

todos os fins oficiais. Para comunicar-se com o Governo e demais Missões e Consulados 

do Estado acreditante, onde quer que se encontrem, a Missão poderá empregar todos os 

meios de comunicação adequados, inclusive correios diplomáticos e mensagens em 

códigos ou cifra. Não obstante, a Missão só poderá instalar e usar uma emissora de 

rádio com o consentimento do Estado acreditado.  

        2. A correspondência oficial da Missão é inviolável. Por correspondência oficial 

entende-se toda correspondência concernente à Missão e suas funções.  

        3. A mala diplomática não poderá ser aberta ou retida.  

        4. Os volumes que constituam a mala diplomática deverão conter sinais exteriores 

visíveis que indiquem o seu caráter e só poderão conter documentos diplomáticos e 

objetos destinados a uso oficial.  

        5. O correio diplomático, que deverá estar munido de um documento oficial que 

indique sua condição e o número de volumes que constituam a mala diplomática, será, 

no desempenho das suas funções, protegido pelo Estado acreditado.  

        6. O Estado acreditante ou a Missão poderão designar correios diplomáticos ―ad 

hoc‖. Em tal caso, aplicar-se-ão as disposições do parágrafo 5 deste artigo, mas as 

imunidades nele mencionadas deixarão de se aplicar, desde que o referido correio tenha 

entregado ao destinatário a mala diplomática que lhe fora confiada.  

        7. A mala diplomática poderá ser confiada ao comandante de uma aeronave 

comercial que tenha de aterrissar num aeroporto de entrada autorizada. O comandante 

será munido de um documento oficial que indique o número de volumes que constituam a 

mala, mas não será considerado correio diplomático. A Missão poderá enviar um de seus 
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membros para receber a mala diplomática, direta e livremente, das mãos do comandante 

da aeronave.  

[...] 

Artigo 29  

        A pessoa do agente diplomático é inviolável. Não poderá ser objeto de nenhuma 

forma de detenção ou prisão. O Estado acreditado trata-lo-á com o devido respeito e 

adotará todas as medidas adequadas para impedir qualquer ofensa à sua pessoa, 

liberdade ou dignidade.  

Artigo 30  

        A residência particular do agente diplomático goza da mesma inviolabilidade e 

proteção que os locais da missão.  

        2. Seus documentos, sua correspondência e, sob reserva do disposto no parágrafo 3 

do artigo 31, seus bens gozarão igualmente de inviolabilidade.  

Artigo 31  

        1. O agente diplomático gozará de imunidade de jurisdição penal do Estado 

acreditado. Gozará também da imunidade de jurisdição civil e administrativa, a não ser 

que se trate de:  

        a) uma ação real sobre imóvel privado situado no território do Estado acreditado, 

salvo se o agente diplomático o possuir por conta do Estado acreditado para os fins da 

missão.  

        b) uma ação sucessória na qual o agente diplomático figure, a titulo privado e não 

em nome do Estado, como executor testamentário, administrador, herdeiro ou legatário.  

        c) uma ação referente a qualquer profissão liberal ou atividade comercial exercida 

pelo agente diplomático no Estado acreditado fora de suas funções oficiais.  

        2. O agente diplomático não é obrigado a prestar depoimento como testemunha.  

[...] 

Artigo 36  

        1. De acordo com leis e regulamentos que adote, o estado acreditado permitirá a 

entrada livre do pagamento de direitos aduaneiros, taxas e gravames conexos que não 

constituam despesas de armazenagem, transporte e outras relativas a serviços análogos;  

        a) dos objetos destinados ao uso oficial da missão;  

        b) dos objetos destinados ao uso pessoal do agente diplomático ou dos membros da 

sua família que com ele vivam, incluídos os bens destinados à sua instalação.  

        2. A bagagem pessoal do agente diplomático não está sujeita a inspeção, salvo se 

existirem motivos sérios para crer que a mesma contém objetos não previstos nas 

isenções mencionadas no parágrafo 1 deste artigo, ou objetos cuja importação ou 

exportação é proibida pela legislação do Estado acreditado, ou sujeitos aos seus 

regulamentos de quarentena. Nesse caso a inspeção só poderá ser feita em presença de 

agente diplomático ou de seu representante autorizado.  

Artigo 37  

        1. Os membros da família de um agente diplomático que com ele vivam gozarão 

dos privilégios e imunidade mencionados nos artigos 29 e 36, desde que não sejam 

nacionais do estado acreditado.  
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        2. Os membros do pessoal administrativo e técnico da missão, assim como os 

membros de suas famílias que com eles vivam, desde que não sejam nacionais do estado 

acreditado nem nele tenham residência permanente, gozarão dos privilégios e 

imunidades mencionados nos artigos 29 a 35 com ressalva de que a imunidade de 

jurisdição civil e administrativa do estado acreditado, mencionado no parágrafo 1 do 

artigo 31, não se estenderá aos atos por eles praticados fora do exército de suas funções; 

gozarão também dos privilégios mencionados no parágrafo 1 do artigo 36, no que 

respeita aos objetos importados para a primeira instalação.  

        3. Os membros do pessoal de serviço da Missão, que não sejam nacionais do Estado 

acreditado nem nele tenham residência permanente, gozarão de imunidades quanto aos 

atos praticados no exercício de suas funções, de isenção de impostos e taxas sobre os 

salários que perceberem pelos seus serviços e da isenção prevista no artigo 33.  

        4. Os criados particulares dos membros da Missão, que não sejam nacionais do 

Estado acreditado nem nele tenham residência permanente, estão isentos de impostos e 

taxas sobre os salários que perceberem pelos seus serviços. Nos demais casos, só 

gozarão de privilégios e imunidades na medida reconhecida pelo referido Estado. 

Todavia, o Estado acreditado deverá exercer a sua jurisdição sobre tais pessoas de modo 

a não interferir demasiadamente como o desempenho das funções da Missão.  

Cabe lembrar que as imunidades diplomáticas são absolutas, decorrentes de 

Convenção Internacional, não podendo o diplomata ser preso em hipótese alguma, ainda que 

tenham praticado delito militar ou qualquer delito de gravidade como, por exemplo, um 

homicídio. Sequer são obrigados a prestar declarações à autoridade de polícia judiciária 

comum ou militar. 

Ao militar que verificar a ocorrência cometida por agente diplomático cabe 

reunir os dados da ocorrência e efetuar a comunicação à autoridade de polícia judiciária 

que executará a apuração dos fatos. O processo criminal resultante, posteriormente, 

será remetido ao país de origem do agente diplomático, a fim de ali sejam adotadas as 

medidas cabíveis. 

Gozam de imunidade diplomática: 

a) Os agentes diplomáticos: embaixadores, legados, núncios apostólicos, 

embaixadores extraordinários, ministros plenipotenciários, internúncios, ministros 

residentes e encarregados de negócios. 

b) Os soberanos e Chefes de Estados. 

c) O pessoal oficial das legações e embaixadas, composto de secretários, 

intérpretes, conselheiros, adidos civis e militares, correios e funcionários subalternos de 

administração. 
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d) O pessoal sem caráter oficial: pessoas da família do diplomata ou dos 

funcionários e os empregados no serviço doméstico (quando em exercício imediato da 

função). 

e) Os cônsules, quando investidos de missões diplomáticas especiais, e também 

os agentes de relações comerciais, que são equiparados aos cônsules. 

CONDUTAS: 

- Respeitar as imunidades diplomáticas, que são absolutas. 

- Respeitar a inviolabilidade das embaixadas e legações. 

- Respeitar a inviolabilidade do domicílio das pessoas que gozam de 

imunidade diplomática. 

- Respeitar a inviolabilidade dos objetos de propriedade do diplomata ou 

destinados à embaixada ou legação. 

- Dispensar tratamento condigno aos diplomatas. 

- Reconsiderar imediatamente a atitude adotada, se por acaso ferir a 

inviolabilidade pessoal do diplomata, por desconhecer sua identidade. 
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o. Magistrados Membros do Ministério Público e Defensores da União 

 

É bastante comum, nas Op GLO, que o Comandante ou a área onde se 

desenvolvam as operações sejam visitados por magistrados, membros do Ministério Público 

(MP) e Defensores Públicos. 

Em geral, essas autoridades procuram obter informações sobre andamento das 

operações ou sobre regras de engajamento; solicitam apuração de certos fatos que lhe 

chegaram ao conhecimento ou realizam visitas aos locais onde se desenvolve a operação. Por 

vezes, essas autoridades são abordadas em PBCE ou PBCFLU realizadas pelas tropas e pode 

acontecer que pessoas investidas dessa autoridade acabem envolvidas em delitos. 

Assim sendo, é importante conhecer as prerrogativas das quais estão essas 

autoridades investidas. 

As prerrogativas dos magistrados, segundo a Lei Complementar Nr 35, de 14 

de março de 1979, são as seguintes: 

Art. 33 - São prerrogativas do magistrado: 

I - ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente ajustados com a 

autoridade ou Juiz de instância igual ou inferior; 

II - não ser preso senão por ordem escrita do Tribunal ou do órgão especial 

competente para o julgamento, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que 

a autoridade fará imediata comunicação e apresentação do magistrado ao Presidente 

do Tribunal a que esteja vinculado (vetado); 

III - ser recolhido a prisão especial, ou a sala especial de Estado-Maior, por ordem e 

à disposição do Tribunal ou do órgão especial competente, quando sujeito a prisão 

antes do julgamento final; 

IV - não estar sujeito a notificação ou a intimação para comparecimento, salvo se 

expedida por autoridade judicial; 

V - portar arma de defesa pessoal. 

Parágrafo único - Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de 

crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os 

respectivos autos ao Tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim 

de que prossiga na investigação. 

Art. 34 - Os membros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Federal de 

Recursos, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal 

Superior do Trabalho têm o título de Ministro; os dos Tribunais de Justiça, o de 

Desembargador; sendo o de Juiz privativo dos outros Tribunais e da Magistratura de 

primeira instância. 
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Quanto ao Ministério Público, é preciso mencionar que são membros do MP os 

Procuradores e Promotores de Justiça, que compõe os Ministérios Públicos dos Estados e o 

Ministério Público da União, sendo que este engloba o Ministério Público Militar (MPM), o 

Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Ministério 

Público do Distrito Federal (MPDFT), sejam eles Estaduais.  

A seguir, excertos da Lei Complementar Nr 75, de 20 de maio de 1993, que 

trata a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, relativos a este 

assunto: 

Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União 

poderá, nos procedimentos de sua competência: 

[...] 

 V - realizar inspeções e diligências investigatórias; 

VI - ter livre acesso a qualquer local público ou privado, respeitadas as 

normas constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicílio; 

[...] 

VIII - ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público 

ou relativo a serviço de relevância pública; 

 

Art. 9º O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade 

policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais podendo: 

I - ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais; 

[...] 

Art. 18. São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União: 

I - institucionais: 

[...] 

c) ter ingresso e trânsito livres, em razão de serviço, em qualquer recinto 

público ou privado, respeitada a garantia constitucional da inviolabilidade do 

domicílio; 

[...] 

II – Processuais 

[...] 

d) ser preso ou detido somente por ordem escrita do tribunal competente ou em razão 

de flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata 

comunicação àquele tribunal e ao Procurador-Geral da República, sob pena de 

responsabilidade; 

e) ser recolhido à prisão especial ou à sala especial de Estado-Maior, com direito a 

privacidade e à disposição do tribunal competente para o julgamento, quando sujeito 

a prisão antes da decisão final; e a dependência separada no estabelecimento em que 

tiver de ser cumprida a pena; 

f) não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no parágrafo único 

deste artigo; 

[...] 
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Parágrafo único. Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de 

infração penal por membro do Ministério Público da União, a autoridade policial, 

civil ou militar, remeterá imediatamente os autos ao Procurador-Geral da 

República, que designará membro do Ministério Público para prosseguimento da 

apuração do fato. 

 

No que toca aos membros da defensoria pública, possuem eles as seguintes 

prerrogativas previstas na Lei Complementar Nr 80, de 12 Jan 94: 

 
Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União: 

[...] 

II - não ser preso, senão por ordem judicial escrita, salvo em flagrante, caso em que a 

autoridade fará imediata comunicação ao Defensor Publico-Geral;  

III - ser recolhido a prisão especial ou a sala especial de Estado Maior, com direito a 

privacidade e, após sentença condenatória transitada em julgado, ser recolhido em 

dependência separada, no estabelecimento em que tiver de ser cumprida a pena; 

[...] 

Parágrafo único. Quando, no curso de investigação policial, houver indício de prática 

de infração penal por membro da Defensoria Pública da União, a autoridade policial, 

civil ou militar, comunicará, imediatamente, o fato ao Defensor Publico-Geral, que 

designará membro da Defensoria Pública para acompanhar a apuração. 

Quanto aos magistrados e membros do MP, cujas garantias são mais amplas, é 

necessário desmembrar a prisão em flagrante em dois momentos: a prisão material, que é a 

detenção corporal de quem quer que seja flagrado cometendo crime ou contravenção penal 

(art. 301 do CPP), que é obrigatória, e as providenciais de polícia judiciária, prisão formal, 

esta sim, com imunidades perante tais autoridades.  

Cabe encaminhar em 24 horas a ocorrência ao respectivo chefe de poder ou da 

instituição, para fins de instrução processual penal, uma vez que não estão sujeitos a apuração 

do delito por autoridade policial. 
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CONDUTAS: 

- Recepcionar a autoridade sondar os motivos de sua visita e acompanhá-lo 

em sua visita no local da operação, sempre fazendo os esclarecimentos 

pertinentes e, sendo o caso, fornecer a segurança necessária para a realização 

da visita. 

- Sfc, fazer-se acompanhar de Assessor Jurídico. 

- Caso a autoridade tenha apenas solicitado informações, sejam estas 

prestadas no mais curto prazo possível, preferencialmente com assistência 

dos Assessores Jurídicos. 

- Sendo o caso de efetuar prisão: 

 a. Só efetuar a prisão dessas autoridades em FLAGRANTE DE CRIME 

INAFIANÇÁVEL (todo crime militar é inafiançável). 

 b. Verificada esta situação, agir com extremo respeito. 

 c. Dispensar aos presos as garantias pessoais que se fizerem necessárias. 

- Revistas podem ser realizadas quando houver fundada suspeita de prática 

de infração penal, tal qual abordado em item próprio. 

Ainda quanto às revistas, conveniente relembrar o teor do Parecer Nr 

738/CONJUR-MD/2011, de 19 de dezembro de 2011, o qual, em sua ementa consigna o 

seguinte: 

Dentre as prerrogativas dos membros do Poder judiciário não se inclui a não 

submissão a busca pessoal ou veicular. No caso de revistas realizadas pelas 

Forças Armadas na faixa de fronteira, a ação é respaldada pela Lei 

Complementar nº 97/1999 e destina-se primordialmente, à defesa da Pátria. Não 

se exige, destarte, o preenchimento dos requisitos do art. 244 do Código de 

Processo Penal. Possibilidade de revista de magistrados em zona de fronteira, 

sem prejuízo de apuração de responsabilidade por eventuais abusos cometidos 

contra qualquer cidadão.  
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p. Advogados 

Assim como os membros do MP, pode ocorrer que advogados visitem os locais 

onde se realizam as Op GLO, sejam atuando na condição de membros das comissões da OAB, 

seja na condição de procuradores constituídos de APOP, seja como procuradores de cidadãos 

detidos em virtude de cometimento de delitos, comuns ou militares. 

A Lei Nr 8.906, de 04 Jul 94 - Estatuto da OAB, estabelece: 

 
Art 7º - São direitos do advogado: 

 

III - comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem 

procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em 

estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis; 

 

IV - ter a presença de representante da OAB, quando preso em flagrante, por 

motivo ligado ao exercício da advocacia, para lavratura do auto respectivo, sob 

pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da 

OAB; 

 

V - não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em 

sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, 

em prisão domiciliar. 

 

VI - ingressar livremente: 

 

b) nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de 

justiça, serviços notariais e de registro, e, no caso de delegacias e prisões, mesmo 

fora da hora de expediente e independentemente da presença de seus titulares; 

 

c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro 

serviço público onde o advogado deva praticar ou colher prova ou informação útil 

ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser 

atendido, desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado; 

 

XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da 

Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, 

mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a 

obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos; 

XIV - examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de 

flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à 

Autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos; 

 

XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em 

cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais; 

§ 2º O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação 

puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo 

ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos 

que cometer.  
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§ 3º O advogado somente poderá ser preso em flagrante, por motivo de exercício da 

profissão, em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso IV deste 

artigo. 

 

Como qualquer cidadão, o advogado deve ser tratado com urbanidade e, 

vindo ele a tratar com preso, deve ser este levado à presença deste, se possível, em local 

reservado.  

Exemplo recente dessa ocorrência: advogados acompanharem as 

manifestações recentes que tiveram lugar durante a Copa das Confederações e, havendo a 

prisão de manifestantes, tem eles acompanhado as lavraturas de APFD. Cumpre esclarecer 

que a Lei que alterou o Código de Processo Penal, permitindo ao advogado interferir na 

inquirição de seu cliente não alterou o Código de Processo Penal Militar. Por isso o 

advogado não faz perguntas durante a inquirição do acusado, mas somente nos 

depoimentos de testemunhas. 

Quanto ao ingresso do advogado em instalações militares, primeiramente 

deve ocorrer a sua a identificação como advogado. Embora a lei fale em acesso livre, 

ingresso livre do advogado, isso não significa dizer que o advogado possa transitar 

livremente em área militar ou interior de aquartelamento. É mister que haja algum ato a 

ser por ele praticado, ou alguma colheita de prova ou informação útil ao exercício de sua 

atividade. 

O advogado que desacatar militar, responde pelo delito, pois este não está 

excepcionado pelo § 2º do art. 7º da Lei Nr 8.906/94. Outrossim, é preciso recordar que não 

há previsão de fiança para crimes militares. Todavia, é de bom alvitre que, em qualquer 

circunstância, em caso de flagrante de advogado cometendo crime militar, seja notificado o 

representante da OAB, embora a lei mencione apenas presença do representante da OAB 

apenas nos delitos cometidos no exercício da advocacia. Em caso de crime comum, as 

providências serão adotadas pelo Delegado de Polícia. 
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q. Manifestações e controle de distúrbios 

Em geral, o controle de distúrbios e o acompanhamento de manifestações é 

realizado pelos OSP. Poderá ocorrer, em uma Op GLO, que essas ações sejam feitas por 

frações das Forças Armadas empregadas. 

A primeira coisa a se ter em mente é que o Pacto Internacional sobre os 

Direitos Civis e Políticos (PIDCP), promulgado no Brasil pelo Decreto Nr 592, de 6 de julho 

de 1992, estabelece como direitos humanos: 

- o direito de ter opiniões próprias sem interferência   (PIDCP, artigo 19.1);   

- o direito à liberdade de expressão   (PIDCP, artigo 19.2);   

- o direito à reunião pacífica   (PIDCP, artigo 21);   

- o direito à liberdade de associação   (PIDCP, artigo 22.1).   

   O exercício desses direitos podem ser limitados, desde que: as restrições 

sejam legítimas e  necessárias: para que se respeite o direito à reputação de outrem; ou para a 

proteção da segurança nacional ou da ordem pública, ou da saúde pública e moral   (PIDCP, 

artigos 19.3, 21 e 22.2). A seguir se transcreve os citados artigos: 

ARTIGO 19 

    1. ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. 

    2. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá a 

liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer 

natureza, independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por 

escrito, em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha. 

    3. O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo implicará 

deveres e responsabilidades especiais. Consequentemente, poderá estar sujeito a 

certas restrições, que devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e que se 

façam necessárias para: 

a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; 

b) proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral públicas. 

ARTIGO 20 

    1. Será proibida por lei qualquer propaganda em favor da guerra. 

    2. Será proibida por lei qualquer apologia do ódio nacional, racial ou religioso 

que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade ou a violência. 

ARTIGO 21 

    O direito de reunião pacifica será reconhecido. O exercício desse direito estará 

sujeito apenas às restrições previstas em lei e que se façam necessárias, em uma 
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sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da 

ordem pública, ou para proteger a saúde ou a moral pública ou os direitos e as 

liberdades das demais pessoas. 

ARTIGO 22 

    1. Toda pessoa terá o direito de associar-se livremente a outras, inclusive o 

direito de construir sindicatos e de a eles filiar-se, para a proteção de seus 

interesses. 

    2. O exercício desse direito estará sujeito apenas ás restrições previstas em lei e 

que se façam necessárias, em uma sociedade democrática, no interesse da 

segurança nacional, da segurança e da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou 

a moral públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas. O presente artigo 

não impedirá que se submeta a restrições legais o exercício desse direito por 

membros das forças armadas e da polícia. 

    3. Nenhuma das disposições do presente artigo permitirá que Estados Partes da 

Convenção de 1948 da Organização Internacional do Trabalho, relativa à liberdade 

sindical e à proteção do direito sindical, venham a adotar medidas legislativas que 

restrinjam ou aplicar a lei de maneira a restringir as garantias previstas na referida 

Convenção. 

  Em geral as manifestações têm um grau de previsibilidade e, sendo eventos 

de grande escala, são previamente preparação. Assim, tem-se visto que os  OSP procuram 

deixar canais para negociar com os organizadores, tanto quanto possível, o itinerário do 

evento. Há vantagens claras em se proceder desta maneira, entre as quais: 

- os organizadores ficarão familiarizados com os objetivos e os níveis de 

tolerância da operação de aplicação da lei com relação à manifestação, bem como em relação 

a suas responsabilidades para com aqueles que não participam do evento; 

- as autoridades tem conhecimento das metas e dos objetivos da 

manifestação e ficam inteiradas a respeito do número de participantes, provável 

comportamento, horários, etc.; 

-  as partes podem estabelecer procedimentos claros a respeito das rotas da 

manifestação, presença de OSP, da aplicação da lei, planos de contingência, etc.; 

-  pontos discordantes podem ser negociados e resolvidos antes do evento. 

Um fenômeno recente tem sido a marcação de manifestações por intermédio 

da internet. Em geral, a estas manifestações aderem os mais diversos outros movimentos, não 

sendo, por vezes, reconhecidas, pelos participantes, as lideranças da manifestação, o que 

impede o contato preventivo entre organizadores e OSP, ou torna este contato pouco 

proveitoso. 

Em qualquer hipótese, deve-se ter em mente que pessoas em multidões: 
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-  não formam uma massa homogênea, com comportamento mais ou menos 

similar; 

-  não têm necessariamente uma maior tendência de usar de violência do que 

em circunstâncias diárias, nem têm necessariamente uma tendência maior de ter um 

comportamento ―emocional‖ ou ―irracional‖; 

- não conseguem mexer-se rapidamente, de forma que a  mensagem   para a 

mudança de direção do percurso ou parada necessita de algum   tempo para que seja entendida 

por todos os indivíduos;    

- são indivíduos responsáveis, que esperam e merecem ser tratados como 

tais. Não convém que os indivíduos sejam tratados como um grupo uniforme; 

Há que se cuidar quanto ao emprego de cães no eventual policiamento de 

manifestações eis que isso pode ser interpretada como um ato de agressão pelos manifestante. 

Também convém ter em conta que os cães não distinguem entre infratores e espectadores e 

poderão vir a morder qualquer um que esteja ao seu alcance. 

A partir do momento em que se reconhece que as pessoas em uma multidão 

são indivíduos, e não uma massa uniforme, facilita-se a comunicação entre as autoridades e os 

manifestantes. Como exemplo, o uso de equipamentos de amplificação do som para conduzir 

as pessoas em uma multidão, ou então para alertá-las do fato de que a força pode ser usada, 

serve para que estas possam decidir sobre o que querem fazer e para onde querem ir.    

 Outra questão sobre o uso da força em manifestações refere-se ao emprego de 

armas de fogo. 

No artigo 3º do Código de Conduta para os Encarregados da Aplicação da Lei 

(CCEAL), adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 17 de Dezembro de 1979, 

por intermédio da Resolução nº 34/169, ficou estipulado que os encarregados da aplicação da 

lei só podem empregar a força quando estritamente necessária e na medida exigida para o 

cumprimento de seu dever.   

Nesse documento ficaram consignados Princípios Básicos, dentre os quais os 

seguintes: 

Manutenção da ordem em caso de reuniões ilegais 
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12. Sendo a todos garantido o direito de participação em reuniões lícitas e pacíficas, 

de acordo com os princípios enunciados na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem e no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, os Governos e 

as organizações policiais devem reconhecer que a força e as armas de fogo só 

podem ser utilizadas de acordo com os princípios 13 e 14. 

13. Os policiais devem esforçar-se por dispersar as reuniões ilegais mas não 

violentas sem recorrer à força e, quando isso não for possível, devem limitar a 

utilização da força ao estritamente necessário. 

14. Os policiais só podem utilizar armas de fogo para dispersar reuniões violentas 

se não for possível recorrer a meios menos perigosos, e somente nos limites do 

estritamente necessário. Os policiais não devem utilizar armas de fogo nesses casos, 

salvo nas condições estipuladas no princípio 9. 

O Princípio Básico Nr 9, citado no artigo 14, estipula que: 

9º – Policiais não devem usar armas contra pessoas, exceto para se defender ou 

defender terceiros contra iminente ameaça de morte ou lesão grave, para evitar a 

perpetração de um crime envolvendo grave ameaça à vida, para prender pessoa 

que represente tal perigo e que resista à autoridade, ou para evitar sua fuga, e 

apenas quando meios menos extremos forem insuficientes para atingir tais 

objetivos. Nesses casos, o uso intencionalmente letal de arma só poderá ser feito 

quando estritamente necessário para proteger a vida. 

Importa destacar que, embora os Princípios Básicos falem em policiais, quando 

em Op GLO, as Forças Armadas estarão atuando investidos de poder de polícia das polícias 

militares. Ademais, trata-se de regramento que se aplica por analogia para todas as forças que, 

em algum momento, estão investidas do poder de polícia para garantir a lei e a ordem. 

Ainda sobre o uso de armas de fogo, há as disposições do 8º Congresso da 

ONU sobre Prevenção do Crime e o Tratamento dos Infratores, realizado em Havana, ano de  

1990, que traz o seguinte: 

Policiamento de Reuniões Ilegais 

   A Declaração Universal dos Direitos do Homem reconhece, em seu 20, o direito de 

todos a participarem de reuniões pacíficas, reiterado pelo PIDCP no artigo 21. É por 

esta razão que os governos e as organizações de aplicação da lei deverão reconhecer 

que a força e as armas de fogo contra reuniões ilegais só poderão ser empregadas de 

acordo com os Princípios Básicos 13 e 14. 

  Ao dispersar grupos ilegais, mas não violentos, os policiais deverão  evitar o uso da 

força ou, quando tal não for possível, deverão restringir o uso da força ao mínimo 

necessário (PB13). 

   Ao dispersar grupos violentos, os encarregados da aplicação da lei só poderão 

fazer uso de armas de fogo quando não for possível usar outros meios menos 
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perigosos; e apenas nos termos minimamente necessários; assim como 

somente segundo as condições estipuladas no princípio básico 9 (PB 14). 

   Ao estudar o PB 14, pode-se chegar à conclusão inicial de que se apresenta aqui 

uma circunstância adicional para o uso legal das armas de fogo. Isto, contudo,  não é 

verdadeiro. Este princípio, em verdade, reitera que, somente nas condições 

mencionadas no PB 9, no caso de uma ameaça iminente de morte ou ferimento grave, 

o uso da arma de fogo estaria garantido. Os riscos adicionais colocados por uma 

reunião violenta, por exemplo, a presença de grandes multidões, confusão e 

desorganização, fazem surgir questões relacionadas a real praticabilidade do uso da 

arma de fogo em tais situações, considerando as consequências potenciais de tal uso 

para as pessoas não envolvidas no local.   Este princípio (PB14) não autoriza o 

disparo indiscriminado na direção de uma multidão violenta como tática aceitável 

para dispersar a multidão.   

 

CONDUTAS: 

 - Empregar apenas meios não letais no acompanhamento, ou quando for 

ocaso, dispersão de grupos de manifestantes. 

- Meios letais somente poderão ser empregados como último recurso para 

legítima defesa própria ou de terceira pessoa, a fim de evitar a morte ou lesão 

grave. 

-  Manifestantes que forem identificados praticando delitos, ainda que atentado 

ao pudor, como ato de ficar nu ou nua ou exibir os seios, devem ser 

conduzidos aos órgãos especializados para lavratura de APFD. 

- Ações da tropa em manifestações e controles de distúrbios devem ser 

filmadas integralmente. 
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r. Recebimento de mandados judiciais 

 

Pode acontecer de o Poder Judiciário vir a notificar o Comandante das Op 

GLO para se manifestar sobre algum mandado de segurança ou habeas corpus ou, até mesmo, 

cumprir uma determinação. Assim, é comum que oficiais de justiça venham ao local de Cmdo 

da Op trazendo consigo mandados judiciais que podem consistir na notificação para 

apresentação de informações, ordens judiciais, que deverão ser cumpridas, ou outras 

requisições. 

Como os mandados judiciais são dirigidos, em geral, ao Comandante, nada 

obsta que este delegue a atribuição de recebê-lo ao Subcomandante, ou ao Asse Jur, ou ao 

oficial de dia, se for o caso, desde que o faça em documento oficial, cuja cópia será 

apresentada e entregue ao Oficial de Justiça, que a levará para fins de efetivação do 

cumprimento de mandado. 

 

CONDUTAS: 

 1) Receber o Oficial de Justiça, não demonstrando qualquer preocupação ou 

contrariedade com o ato. 

2) Dar cumprimento à ordem judicial, se houver. 

3) Ligar-se imediatamente ao Assessor Jurídico para adoção das providências 

necessárias. 
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s. Entrega de preso à autoridade de polícia judiciária comum, estadual ou 

federal. 

 

Por diversas razões pode ocorrer que o cidadão preso em flagrante por militares 

tenha de ser entregue à autoridade policial comum, civil estadual ou federal, a fim de que ali 

permaneça sob custódia. 

Algumas dessas razões: verificou-se que, na verdade, o fato se configurava como 

crime comum e não crime militar; ao cidadão preso por crime militar foi concedida liberdade 

provisória ou habeas corpus, porém contra ele havia um mandado de prisão por delito comum; 

foi determinado que o preso não ficasse sob custódia em quartel, mas em estabelecimento 

prisional comum; o cidadão foi preso por crime comum por militares em GLO, devendo ser 

entregue à autoridade policial comum, entre outros vários motivos possíveis. 

Vindo a ocorrer essa necessidade de entrega de preso à autoridade policial, é 

conveniente elaborar termo de entrega de preso, cujo modelo se encontra na página seguinte. 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 
 

RECIBO DE ENTREGA DE PRESO 
 

1. DADOS GERAIS 

Data: ________ / ________ / _________ e Local:  

2. DADOS DO PRESO 

Nome:  

Naturalidade: _______________________________ Estado civil: _______________________ Idade:    

Data de nascimento: _____/_____/_____ Identidade: __________________ CPF:   

Profissão ou meio de vida:  

Residência:  

Filiação:

 

e 

  

3. OCORRÊNCIA [descrição sucinta das circunstâncias da prisão, fazer referência ao APF lavrado pela equipe] 

  

  

  

  

4. RECIBO 

a. Recebi o preso constante do item 2, nas seguintes condições físicas: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

b. Material pessoal conduzido pelo preso no momento de sua entrega: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

c. Material apreendido com o preso e entregue: 

- Conforme o termo de Inventário do Material Apreendido (em anexo) 

5. EXAME DE CORPO DE DELITO:   Sim (    ) Não (    ) (Se positiva a resposta, o exame segue anexo) 

Concordo com as informações dos itens anteriores 

Nome: _______________________________________________ 

Função: ______________________________________________ 

Identidade ou Matrícula: _________________________________ 

Local e data: __________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________ 
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t. A Competência da Justiça Militar 

Compete à Justiça Militar da União processar e julgar os crimes militares 

definidos em lei. 

No cenário jurídico atual, a questão da competência da Justiça Militar da União 

(JMU) para processar e julgar civis nos crimes cometidos contra militares, em atividades de 

garantia da lei e da ordem, tem sido objeto de muita polêmica. 

Com efeito, nos termos do art. 142 da CF/88, a garantia da lei e da ordem é 

missão constitucional das Forças Armadas. Por sua vez, o §1º do citado art. 142 prevê que lei 

complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e 

no emprego das FFAA. A referida norma é a LC 97/99 que, em seu art. 15 § 7º prevê como 

atividade de natureza militar a garantia da lei e da ordem, fazendo com que a atuação de 

militares na força de pacificação tenha espeque constitucional. 

Quanto à competência para julgamento, o art. 9º, III, ―d‖ do CPM deixa claro que 

compete à JMU julgar os crimes cometidos por civis, ainda que fora de lugar sob 

administração militar, contra militares em função de natureza militar. Esse é o firme 

posicionamento do Superior Tribunal Militar (STM), como se observa do julgado a seguir: 

APELAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JMU. TRANSAÇÃO PENAL - LEI Nº 9.099/95. 

INCABÍVEL. DESOBEDIÊNCIA. ATIVIDADE DE PATRULHAMENTO. 

OPERAÇÃO DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM - GLO. DELITO 

COMPROVADO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO 

MANTIDA. Competência da JMU reafirmada, por tratar de delito de natureza militar, 

pois encontra-se entabulado no art. 9º, III, "d", do CPM. Nesse contexto, não prosperam 

os argumentos defensivos relativos à violação aos princípios constitucionais do juiz 

natural, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, uma vez que a 

atuação dos militares federais em missão de patrulhamento e averiguação, na qual se 

desenvolveu o episódio delitivo, tem respaldo em arcabouço jurídico/documental, o qual 

deu suporte ao emprego das Forças Armadas em atividades de preservação da ordem 

pública nos Complexos da Penha e do Alemão, na cidade do Rio de Janeiro - RJ. 

Preliminar de Nulidade rejeitada. Decisão unânime. A Justiça castrense, "ex vi legis" (art. 

90-A da Lei nº 9.099/95), não comporta a aplicação das disposições preconizadas na "Lei 

dos Juizados Especiais" relativas à transação penal e à suspensão condicional do 

processo. Tal óbice permanece imutável no plano de validade jurídico-constitucional da 

norma questionada. Nessa esteira, não cabe prosperar a argumentação defensiva de 

violação ao princípio constitucional da isonomia, com a qual pugnou pela nulidade do 

processo. Preliminar rejeitada. Decisão majoritária. A atitude de civil que, na condução 

de veículo automotor, transpõe local de patrulhamento, em que militares cumpriam 

missão de preservação da ordem pública, ignorando ordem e sinalização emanada de 

integrante da equipe, ocasião em que seria submetido a uma averiguação, incorre na 

conduta ilícita tipificada no art. 301 do CPM, tendo sido caracterizada a desobediência de 

ordem legal de autoridade militar. Nesse contexto, na sequência dos fatos, o civil foi 
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detido quando retornou às proximidades do lugar do patrulhamento. Acervo probatório 

formado a partir da prova oral colhida que se mostra suficientemente robusto para 

embasar o decreto condenatório, porquanto demonstra a culpabilidade do agente. No 

caso, o teor do testemunho dos militares são idôneos, posto que se constituíram em 

relatos harmônicos, e a eles se aglutinam parcela das declarações do próprio réu prestadas 

em interrogatório. Recurso defensivo não provido. Decisão majoritária. (Num: 0000148-

87.2011.7.01.0201 UF: RJ Decisão: 04/02/2014 Data da Publicação: 24/02/2014 Vol: 

Veículo: DJE. Ministro Relator: Fernando Sérgio Galvão). 

FORÇA DE PACIFICAÇÃO. GARANTIA DA LEI E DA ORDEM (GLO). 

PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE DO EMPREGO DAS FORÇAS 

ARMADAS (FFAA) EM GLO E DO ARTIGO 90-A DA LEI Nº 9.099/95. REJEIÇÃO. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). 

REJEIÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 

A conjugação do art. 142 com o caput do art. 144, ambos da CF/1988, somada ao art. 15, 

§ 7°, da Lei Complementar n° 97/99, alterada pela Lei Complementar n° 136/10, 

permitem concluir que a atuação dos militares federais na GLO se apresenta harmonizada 

com a missão constitucional imposta às FFAA, sendo certo, ainda, que as ações 

desempenhadas no exercício daquele mister possuem natureza militar, atraindo a 

competência da JMU. Inaplicabilidade dos institutos da Lei n° 9.099/95 por expressa 

vedação imposta pela Lei n° 9.839/99, especialmente por se tratar de acusado militar, à 

época dos fatos. Súmula n° 9/STM. Desobediência constatada a partir do não acatamento 

da determinação legal emanada de militares em serviço. Decisão por maioria. (Num: 

0000143-65.2011.7.01.0201 UF: RJ Decisão: 03/02/2014. Data da Publicação: 

20/02/2014 Vol: Veículo: DJE. Ministro Relator: Fernando Sérgio Galvão) 

DESACATO A MILITAR. ATIVIDADE DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

(GLO). PRELIMINAR DA DPU DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA 

UNIÃO. REJEITADA POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DA DPU PELA 

APLICABILIDADE DA LEI N° 9.099/95. REJEITADA POR MAIORIA. AUTORIA E 

MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO 

DEFENSIVA NÃO PROVIDA POR MAIORIA. A conjunção dos arts. 124 e 142 da 

Constituição Federal com o art. 15, §7°, da Lei Complementar n° 97/99 - alterada pela 

Lei Complementar n° 136/10 - ressalta a natureza militar da atividade de GLO, para fins 

de aplicação da Lei Penal Militar. A Lei n° 9.099/95 não se aplica à JMU. Constitui 

desacato a militar das Forças Armadas a conduta de civil que ofende a sua autoridade em 

exercício de atividade de GLO - amparada por diretrizes ministeriais. Recurso conhecido 

e não provido. Decisão por maioria. (Num: 0000029-29.2011.7.01.0201 UF: RJ Decisão: 

13/06/2013. Data da Publicação: 28/06/2013 Vol: Veículo: DJE. Ministro Relator: 

Marcos Martins Torres) 

Desacato. Condenação. Prova testemunhal. Valoração. Força de Pacificação. Configura o 

crime militar de desacato a conduta de civil que, mediante atos de hostilidade, insulta 

militares em atividade de patrulhamento em Força de Pacificação, dirigindo-lhes gestos 

ofensivos e impropérios, vindo, ainda, a apresentar desafio para um confronto corporal. 

Verificada a irrazoabilidade acerca da reação hostil, ainda que outras tivessem sido 

proferidas por diversos civis, no contexto do cerco realizado para averiguação de veículo 

na ocasião, o agente prosseguiu nos atos de insurgência de modo acintoso, destacando-se 

dentre os populares ali presentes. O agente público (militar) em operações de GLO é 

dotado de legitimidade e legalidade para a prática de atos que se relacionam às suas 

atribuições. Por isso, recebe treinamento específico para, inclusive, enfrentar situações 

adversas. Nesse mister, suas declarações concernentes a uma prisão em flagrante têm a 

presunção "juris tantum" de legitimidade e veracidade para constituir o arcabouço 



 

Claudio Alves da Silva – Direito Aplicado às Operações de Garantia da Lei e da Ordem  

163 

probatório com vistas a demonstrar a prática ilícita do flagranteado. (Num: 0000129-

63.2011.7.01.0401 UF: RJ Decisão: 25/02/2013. Data da Publicação: 26/03/2013 Vol: 

Veículo: DJe. Ministro Relator para o Acórdão: Fernando Sérgio Galvão) 

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem, por vezes, combatido essa 

tese, argumentando que as atividades desempenhadas pelos militares em Forças de 

Pacificação não são de natureza militar, razão pela qual compete à Justiça Federal julgar 

eventuais crimes praticados por civis em face desses representantes do Estado (ex.: desacato, 

desobediência, etc.). Recentemente, todavia, o STF decidiu pela competência da Justiça 

Militar para processar e julgar crimes cometidos por civis contra militares em atividade de 

GLO, o que pode vir a ser uma nova tendência da mais alta corte no país: 

 

Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO 

ORDINÁRIO. CIVIL ACUSADO DE CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA MILITAR. INAPLICABILIDADE DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 

CONSTITUCIONALIDADE. 1. Compete à Justiça Militar processar e julgar civil 

acusado de desacato e desobediência praticados contra militar das Forças Armadas no 

―desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública‖ (art. 9º, 

III, d, C.P.M). Precedente da Primeira Turma: HC 115.671, Redator para o acórdão o 

Ministro Marco Aurélio; 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a 

constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95, com a redação dada pela Lei nº 

9.839/99. Inaplicabilidade da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da 

Justiça Militar. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via 

processual. HC 113128 / RJ - RIO DE JANEIRO HABEAS CORPUS Relator(a):  Min. 

ROBERTO BARROSO Julgamento:  10/12/2013 DJe-035  DIVULG 19-02-2014  

PUBLIC 20-02-2014 

Constata-se que, diante desse contexto, há Juízes-Auditores e Promotores que 

atuam na JMU entendendo que tais delitos são crimes de competência da Justiça Militar, 

filiando-se, portanto, ao entendimento do STM, e outros que entendem ser da competência da 

Justiça Federal, adotando a corrente de pensamento do STF. 

A fim de estancar o debate sobre a competência de a Justiça Militar, o STM, 

recentemente, encaminhou ao Congresso Nacional proposta de alteração da Lei de 

Organização Judiciária Militar, a fim de que os delitos militares praticados por civil sejam 

julgados monocraticamente pelos juízes-auditores, isto é, sem participação do Conselho 

Permanente de Justiça, composto por juízes militares. 

Em 2017, a questão ganhou novos contornos, a partir da edição da Lei Nr 13.491, 

de 13 de outubro, quando foi inserido um novo § 2º ao art. 9º do CPM, determinando a 

competência da Justiça Militar, mesmo nos casos de crimes dolosos contra a vida, quando 

cometidos no contexto de uma Op GLO e de outras operações de não-guerra: 
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§ 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 n
o
 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de 

Aeronáutica;      

b) Lei Complementar n
o
 97, de 9 de junho de 1999;        

c) Decreto-Lei n
o
 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo 

Penal Militar; e        

d) Lei n
o
 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral‖. 

 

Outra disposição impactante se refere à alteração do inciso II do art. 9º do CPM. 

Antes, era de competência da justiça Militar apenas os delitos capitulados no Código Penal 

Militar. Agora, qualquer delito será crime militar sempre que cometido por militar: 

- contra militar;  

- por militar em Área sob a Administração Militar; 

- que esteja em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza 

militar, ou em formatura, ainda que fora de local sob a administração militar; 

- durante período de manobras ou exercícios; 

- contra o patrimônio sob a Administração Militar ou a Ordem Administrativa 

Militar 

No entanto, há questionamento sobre a constitucionalidade desta nova lei. 

Portanto, o assunto poderá sofrer novas evoluções. 

Todavia, a questão da competência deve ser dirimida nos Órgão do Poder 

Judiciário.  

Quanto às Forças Armadas, as atividades de Polícia Judiciária Militar devem 

seguir normalmente, realizando as investigações criminais, seja por intermédio de APFD, seja 

por intermédio de IPM, especialmente a partir de 13.10.2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1001.htm#art9%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7565.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp97.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1002.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4737.htm
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u. Lavratura de APFD de crime militar 

O Auto de Prisão em Flagrante Delito - APFD é o Termo elaborado em uma 

peça única que, contendo as oitivas do condutor, das testemunhas, da vítima (sfc) e do 

conduzido, bem assim as provas juntadas, faz o registro circunstanciado da prisão do 

criminoso ou agressor que foi apanhado quando ainda estava cometendo crime ou logo após 

praticá-lo, e do fato que se constitui, em tese, crime militar.  

Por intermédio do APFD é que se faz o registro imediato das provas de 

ocorrência de um crime (materialidade) e da prisão da pessoa a que se reputa, pelas 

circunstâncias, ter sido o autor do crime (autoria). Por isso é uma peça de grande importância 

para o processo penal militar. 

A autoridade que presidir o APFD deverá estar atenta para os dispositivos 

legais que disciplinam a Prisão em Flagrante, contidos nos artigos 243 e seguintes do Código 

de Processo Penal Militar, porque sua inobservância implica no relaxamento da prisão pela 

autoridade judicial.  

É bom destacar que não é necessário instaurar IPM quando o APFD for 

suficiente para a elucidação do fato (materialidade) e sua autoria, com se vê do art. 27 CPPM: 

Art. 27. Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto 

de flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o 

exame de corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a 

sua avaliação, quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos autos, 

com breve relatório da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao juiz 

competente, nos termos do art. 20.  

O APFD, constituído das oitivas do condutor, das testemunhas, da vítima, 

quando possível, e do conduzido, após assinado por todos os que participaram de sua 

elaboração, deve ser remetido em até 24h para a Auditoria da Circunscrição Judiciária Militar. 

Outros documentos e provas que não puderem ser remetidos dentro deste prazo, tais como 

perícias, cópias de documentos, etc. deverão ser remetidos posteriormente, em até cinco dias 

do início da lavratura do APFD. Em outras palavras: APFD = D e será remetido no mesmo 

dia; remessa dos demais documentos a Auditoria se dará em D+4. 
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O art. 250 do CPPM estipula a possibilidade de que o APFD por delito militar 

seja lavrado por delegado de polícia civil: 

        Prisão em lugar não sujeito à administração militar  

Art. 250. Quando a prisão em flagrante for efetuada em lugar não sujeito à 

administração militar, o auto poderá ser lavrado por autoridade civil, ou pela autoridade 

militar do lugar mais próximo daquele em que ocorrer a prisão.  

Diverge a doutrina, no entanto, quanto a esta possibilidade. Guilherme de 

Souza Nucci entende ser acertada providencia processual, pois não haverá sempre unidade 

militar em todos os locais do país, ao passo que há delegacias de polícia em quase todas as 

cidades. Para Alexandre José Barros Leal Saraiva e Marcio Luís Freysleben, há essa 

possibilidade, mas a tendência, segundo eles, é a apresentação do capturado ao comandante 

para lavratura do APFD. 

Para Jorge César de Assis, a partir da Constituição de 1988, autoridades 

policiais civis não podem mais apurar crimes militares, cabendo à autoridade de polícia 

judiciária militar lavrar o APFD, obedecidos os termos da lei processual penal militar. 

Majoritária, em termos de doutrina, a posição segundo a qual o delegado de 

polícia civil pode lavrar o APFD. 

Note-se que o artigo não fala que será obrigatoriamente lavrado por delegado 

de polícia civil o APFD de conduzido pela prática de crime militar fora de área sob 

administração militar. Parece que o entendimento mais correto é que quando não for possível, 

em uma Op GLO (este o tema do estudo aqui desenvolvido), a condução de preso por crime 

militar para lavratura do APFD perante autoridade de polícia judiciária militar, este ato poderá 

ser conduzido por autoridade de polícia judiciária comum, estadual ou federal. 

De se notar que, instituída a DPJM, será lá o local de lavratura do APFD. 

1) Roteiro para a confecção de Auto de Prisão em Flagrante: 

PRIMEIRA PARTE- INQUIRIÇÕES 

1.Abrir pasta modelo de APFD  Salvar pasta Modelo com o Número do APFD  Abrir 

doc APFD 

2.Solicitar o documento de identidade dos envolvidos para iniciar a qualificação. 

3. Verificado que o conduzido é estrangeiro, informar ao consulado respectivo. 
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4. Iniciar a lavratura do APFD, fazendo a inquirição do condutor, das duas testemunhas e do 

conduzido. 

5.Atentar para a qualificação dos militares. Deverá constar nessa sequência: 

5.1 Posto ou Graduação. 

5.2 Nome completo. 

5.3Número do documento de identidade (identidade militar, civil, CPF, carteira de 

habilitação) 

5.4 Nacionalidade  

5.5 Estado civil 

5.6 Naturalidade 

5.7 Data de nascimento 

5.8 Filiação 

5.9 OM onde serve 

5.10 Força tarefa a qual esta subordinado 

5.11 Domicílio (do militar é o da OM onde serve) 

 6. Na inquirição do condutor e das testemunhas deverá constar: 

 6.1 Qual é a missão 

 6.2 Qual o horário de saída 

 6.3 Qual o horário da ocorrência 

 6.4 Qual o local da ocorrência 

 6.5 O que motivou a prisão 

6.6Se houve violência contra alguém da tropa 

6.7 Se houve desacato quais foram exatamente as palavras usadas 

 6.8 Em que ocasião foi dada a voz de prisão 

 6.9 Se foi necessário o uso da força (inclusive armamento não letal e algemas) e por 

que. 

 6.10 Qual era o estado de lucidez do conduzido no momento da ocorrência (agitado, 

calmo, sóbrio, alcoolizado, sob efeito de entorpecente). 

 6.11 Se no local se formou aglomeração ou turba. 

 6.12 Se durante a condução houve alguma resistência. 

 6.13 Porque não foi a Polícia que fez a revista. 

7. Tirar cópia do documento de identidade do indiciado. 

8. Atentar para a qualificação do indiciado. Deverá constar nessa sequência: 

8.1 Nome completo 

8.2 Número do documento de identidade (preferencialmente CPF). 
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8.3 Nacionalidade. 

8.4 Estado civil. 

8.5 Profissão. 

8.6 Naturalidade. 

8.7 Datas de nascimento. 

8.8 Filiação. 

8.9 Telefones para contato. 

8.10 Endereço domiciliar. 

8.11 Nome e OAB de seu Advogado se estiver presente. 

9. Anotar o horário de início e término das inquirições. 

SEGUNDA PARTE-IMPRESSÃO E ASSINATURAS 

10. Imprimir uma via de teste do APF para os envolvidos fazerem uma leitura preliminar e 

correções. 

11. Imprimir e assinar 4 vias, com data e hora a NOTA DE CULPA e o TERMO DE 

CIÊNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. 

12. Assinatura do APFD em 5 (cinco) vias: 01 para auditoria; 01 para arquivo; 01 para 

indiciado, 01 para o condutor; 01 para a Defensoria Pública, as 02 (duas) primeiras devem ser 

originais e as demais podem ser cópias. 

13. Se o indiciado se recusar o documento será lido para ele e duas testemunhas assinarão em 

seu lugar, fazendo constar a recusa. 

14. Imprimir a NOTA DE RECEBIMENTO (guia de preso) em 06 vias; 01 para recibo e as 

demais para a delegacia. 

TERCEIRA PARTE-ENTREGA DO PRESO À POLÍCIA CIVIL 

15. Montar o processo de entrega do preso na delegacia (enxoval do preso): 

 15.1 02 cópias do APFD. 

 15.2 01 cópia da nota de culpa. 

 15.3 01 cópia do termo de ciência e garantias constitucionais. 

 15.4 01 cópia do exame de higidez física. 

 15.5 05 cópias da nota de recebimento. 

16. Deverá ser entregue ao preso:  

 16.1 01 cópia do APFD. 

 16.2 01 cópia da nota de culpa. 

 16.3 01 cópia do termo de ciência e garantias constitucionais. 

 16.4 01 cópia do exame de higidez física. 

17. O condutor deverá conduzir o preso até a Delegacia de Polícia Civil, onde deverá entregá-

lo junto com a documentação, mediante recibo assinado na NOTA DE RECEBIMENTO, 
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onde deverá constar nome, assinatura e matrícula do agente que recebeu e data e hora do 

recebimento. 

18. O condutor deverá trazer o recibo a esta DPJM, após o que estará liberado. 

QUARTA PARTE-MONTAGEM DO PROCESSO DO APFD 

19. Iniciar a montagem do processo do APFD. 

 19.1 Fazer CAPA, atentando para o cabeçalho, número e a data. 

 19.2 Fazer a AUTUAÇÃO atentando para o nome das partes e a data. 

 19.3 Fazer a PORTARIA, atentando para o nome das partes, data e a hora da 

apresentação do preso. 

 19.4 Fazer o TERMO DE COMPROMISSO DO ESCRIVÃO, atentando para o nome 

das partes e a data. 

 19.5 Juntar o APFD assinado. 

 19.6 Juntar a NOTA DE CULPA. 

 19.7 Juntar o TERMO DE CIÊNCIA E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. 

 19.8 Fazer a JUNTADA DOS DOCUMENTOS que embasam a operação (1-Diretriz 

nº XX MD; 2-Acordo OP. de Pacificação –sfc; 3-Regras de Engajamento; 4-Croqui da área; 

5-primeira página do BI onde consta o nome dos militares envolvidos, que deverá ser 

destacado), EXAME DE HIGIDEZ FÍSICA (entrada e saída), e demais documentos não 

produzidos na DPJM. 

 19.9 Juntar a Nota de recebimento do Preso. 

 19.10 Elaborar o RELATÓRIO. 

 19.11 Fazer o OFÍCIO DE REMESSA para a Justiça Militar. 

 19.12 Fazer o OFÍCIO para a Defensoria Pública, se o indiciado não tiver advogado. 

20. Organizar o processo na sequência acima. 

21. Furar as folhas e encadernar. 

22. Numerar, rubricar e assinar todas as folhas. 

QUINTA PARTE-ENTREGA DO PROCESSO DO APFD 

23. Em fim de semana ou feriado contatar o Juiz-Auditor Plantonista para acertar os detalhes 

da entrega. 

24. Pedir viatura no Pelotão de Comando. 

25. Protocolar o processo na Auditoria até 24 horas da prisão. 

SEXTA PARTE-PROCEDIMENTOS POSTERIORES 

26. Elaborar NOTA P/ BOLETIM com os dados do APFD. 

27. Anexar na cópia de arquivo documentos relativos ao andamento do processo 

(acompanhamento processual na internet, alvará de soltura, etc...). 

28. Atualizar Planilhas de Controle Estatístico e Planilha do CHEM (sfc). 
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2)  Modelos para lavratura de APFD 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

 

 

 

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO 

 

 

 

PRESIDENTE:  (nome e posto) 

CONDUTOR: (nome completo do autor da prisão) 

ESCRIVÃO: (nome e posto ou graduação) 

 

 

INDICIADO(S) (nome (s) completo (s), posto ou graduação) 

 

 

 

 

 

AUTUAÇÃO 

 

 

 

 Aos ................ dias do mês de ....... do ano de ........., nesta cidade de ............ (OM 

devida), autuo as peças do presente Flagrante; do que, para constar, lavrei o presente 

termo. 

 Eu, .... (rubrica do Escrivão) .... (nome e posto ou graduação) ...., servindo de Escrivão 

que o escrevi e subscrevo. 

 

 

 

___________________________ 

Escrivão 
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PORTARIA 

 
 

 

 

 Vindo à minha presença, hoje, às .......... horas, no ........... (OM ou local onde será 

lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito) ......................, na cidade do ............................., 

Estado do .......................(nome completo do condutor, isto é, do autor da prisão)................ 

que disse ter conduzido .........(nome completo do indiciado)............, no ato de cometer um 

delito contra .........(declinar contra quem praticara a infração penal que resultou em sua 

prisão)............., fazendo-se acompanhar das testemunhas ............(nome completo de cada uma 

e sua respectiva qualificação, tendo, no mínimo, duas testemunhas)............ determinei que 

fosse incontinenti lavrado contra o indiciado o competente auto de prisão em flagrante delito, 

para o que designo ............(nome completo e posto ou graduação).........., para, sob 

compromisso, exercer as funções de escrivão, procedendo à lavratura do respectivo termo. 

 

 Local e data,.................... 
 

 

___________________ 

nome completo e posto 

Presidente do Flagrante 
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TERMO DE COMPROMISSO DE ESCRIVÃO 

 
 

 

 Aos dias do mês de ........................... de  20.........., no ........... (OM ou local onde será 

lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito) ......................, na cidade do ............................., 

Estado do ......................., onde me encontrava, eu ...... (nome completo e posto ou graduação 

do Escrivão) ........... fui designado pelo Sr ........... (nome completo e posto do Presidente do 

Flagrante)........... para servir como escrivão ( ou como escrivão ―ad hoc‖) na lavratura do auto 

de prisão em flagrante delito contra ...............(nome completo do indiciado)................, o que 

faço, prestando por este termo o compromisso de bem e fielmente desempenhar-me das 

funções que me foram dadas; do que, para constar, lavrei este termo que assino com a referida 

autoridade, do que dou fé. Eu,      (rubrica)    , escrivão ( ou escrivão ―ad hoc‖), o escrevi. 

 
 

__________________________________________ 

          Nome completo e posto 

          Presidente do Flagrante 

 
 

__________________________________________ 

Nome completo e posto ou graduação 

Escrivão 
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NOTA DE CIÊNCIA DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

 

 

.........(nome e posto do Presidente do Flagrante)........, por intermédio da presente Nota, 

faz saber a ..........(nome completo e respectiva qualificação do conduzido em flagrante)........... 

que lhe são assegurados os seguintes Direitos Constitucionais: permanecer calado, de ter 

assistência da família e de seu advogado, se possuir, inclusive de se comunicar com eles, bem 

como saber a preside a lavratura deste flagrante o .........(nome e posto do Presidente do 

Flagrante),  sendo  responsáveis por sua prisão: (nome e qualificação do condutor e de outros 

eventuais responsáveis pela prisão). Foi ainda informado ao conduzido acerca do direito de 

sua integridade física e moral. 

 

(local e data). 
 
 
 

____________________________ 

Nome e posto 

Presidente do Flagrante 

 

 

Declaro que fui notificado acerca de meus direitos constitucionais. 

 

Local e data, 

 

_______________________ 

nome completo – Conduzido 

 

Ciente: 

 

Local e data 

 

_______________________ 

Nome e posto - Curador 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

 

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE 

 

Aos ........ dias do mês de ...... do ano de dois mil e .........., neste cidade de ............, Distrito 

Federal ................., no ..............(OM)................, onde se achava .................(nome e posto do 

Presidente do Flagrante).............., comigo ............ (nome posto ou graduação)........, servindo 

de Escrivão, aí presente o condutor ..........(nome completo, CPF, identidade, e sua respectiva 

qualificação, ou seja: nacionalidade, filiação, estado civil, idade, profissão e residência; se 

militar, onde serve; se civil, local onde possa ser encontrado) ........... sabendo ler e escrever, o 

qual inquirido pela autoridade sob o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for 

perguntado, disse que .......... (REDAÇÃO DO DEPOIMENTO POR ELE 

PRESTADO).......... E mais não disse nem lhe foi perguntado. A seguir, passou a autoridade a 

qualificar o indiciado presente, o qual perguntado declarou chamar-se ............(nome 

completo, CPF, identidade, nacionalidade, naturalidade, filiação, estado civil, idade, profissão 

e residência; se militar, onde serve; se civil local onde possa ser encontrado) ............(Em se 

tratando de menor de vinte e um anos de idade, o Presidente do Flagrante deve nomear 

Curador para assisti-lo, recaindo a nomeação sempre em oficial ou advogado)...........Em face 

de o indiciado ter declarado contar, atualmente, com ........ anos de idade, a autoridade nomeou 

seu Curador o ...... (nome e posto do oficial ou advogado nomeado)....... que aceitou o 

encargo. Em seguida, presente a primeira testemunha .........(nome completo, CPF, identidade, 

e sua respectiva qualificação: , nacionalidade, naturalidade, filiação, estado civil, idade, 

profissão e residência; se militar, onde serve; se civil local onde possa ser encontrado).........., 

sabendo ler e escrever, a qual sob o compromisso legal, prometeu dizer a verdade, e sendo 

inquirida, disse que ..........(REDAÇÃO DO DEPOIMENTO PRESTADO PELA 

TESTEMUNHA, PRECISANDO DIA, HORA E LOCAL DO EVENTO).......... E nada mais 

disse nem lhe foi perguntado. A seguir, presente a segunda testemunha .........(nome completo, 

CPF, identidade, nacionalidade, naturalidade, filiação, estado civil, idade, profissão e 

residência; se militar, onde serve; se civil local onde possa ser encontrado) ........., sabendo ler 

e escrever, a qual sob o compromisso legal, prometeu dizer a verdade , e sendo inquirida, 

disse que ..........(REDAÇÃO DO DEPOIMENTO NOS MOLDES ACIMA 

DESCRITO)............ E nada mais disse nem lhe foi perguntado. Em seguida, presente o 

Conduzido .........(nome completo), já qualificado, sabendo ler e escrever. Antes de iniciada a 

qualificação do conduzido, pela Autoridade Policial foram a ele esclarecidos seus direitos, 

previstos no art. 5º, LXII, LXIII, e LXIV, notadamente o seu direito de silêncio, conforme art. 

5º, LXIII, da Constituição Federal. Interrogado o Conduzido, declarou que (REDAÇÃO DO 

DEPOIMENTO PRESTADO, COM INDICAÇÃO DO DIA, HORA E LOCAL DO 

EVENTO)........ Dada a palavra ao Curador nomeado nada foi perguntado......(ou pelo Curador 

foi perguntado.......(consignar a pergunta feita).......e pelo indiciado respondido.......).......E 

mais não disse nem lhe foi perguntado. Pelo que, mandou a autoridade encerrar este auto, 

iniciado às .......... horas e concluído às .......... horas, que assina, com o condutor, as 
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testemunhas, o indiciado e seu Curador. Eu, .........(nome e posto ou graduação)........., 

servindo de Escrivão, o escrevi. 

 

___________________________________________ 

Nome e posto - Presidente do Flagrante 

 

___________________________________________ 

Nome completo – Condutor 

 

___________________________________________ 

Nome completo – Testemunha 

 

___________________________________________ 

Nome completo – Testemunha 

 

___________________________________________ 

Nome completo – Indiciado 

 

___________________________________________ 

Nome completo – Curador do Indiciado 

 

___________________________________________ 

Nome e posto ou graduação – Escrivão 
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(PERÍCIA) 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

 

Ofício nº 7-ASS JUR/SCMDO/CMDO 

EB: 64322.010476/2014-11  

URGENTE 

Brasília, DF, 7 de maio de 2014. 

Ao Sr  
Dr.  
Diretor do Instituto de Criminalística do (ou Órgão correspondente) Estado 

(Endereço) 

 

 

 

 

1.  Expediente versando sobre realização exame pericial. 

 

2.  Com vistas a instruir Auto de Prisão em Flagrante do qual fui designado 

presidente, encaminho a V. S. o .........(armamento ou material a ser periciado com a descrição 

das respectivas características)......., pertencente a esta OM e que foi objeto de crime, 

solicitando seja submetido a exame pericial, com a remessa do competente laudo a este 

Presidente do Flagrante, encontrado à ..........(local para onde deve ser remetido o Laudo 

Pericial).......... 

 

 

 

 

___________________________ 

Nome e posto 

Presidente do Flagrante 
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 (EXAME CADAVÉRICO) 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

 

Ofício nº 7-ASS JUR/SCMDO/CMDO 

EB: 64322.010476/2014-11  

URGENTE 

Brasília, DF, 7 de maio de 2014. 

Ao Sr  

Dr.  
Diretor do Instituto de Criminalística do (ou Órgão correspondente) Estado 

(Endereço) 

 

 

1.  Expediente versando sobre realização de Exame Cadavérico. 

 

2.  Solicito a V.Sa a remessa do exame cadavérico realizado no corpo de (vítima), 

encaminhado a esse IML em (data), com vistas a instruir Auto de Prisão em Flagrante do qual 

fui designado presidente.  

 

3.  Esclareço que o exame deverá ser para .........(local para onde deve ser remetido 

o Laudo de Exame). 

 

 

 

 

___________________________ 

Nome e posto 

Presidente do Flagrante 
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 (EXAME DE CORPO DE DELITO) 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

 

Ofício nº 7-ASS JUR/SCMDO/CMDO 

EB: 64322.010476/2014-11  

URGENTE 

Brasília, DF, 7 de maio de 2014. 

Ao Sr  

Dr.  

Diretor do Instituto de Criminalística do (ou Órgão correspondente) Estado 

(Endereço) 

 

 

1.  Expediente versando sobre realização de Exame  de Corpo de Delito. 

 

2.  Apresento a V. S. .........(nome completo da pessoa a ser submetida a 

exame)....... a fim de ser submetido a exame de corpo de delito, solicitando seja o respectivo 

laudo encaminhado a este Presidente do Flagrante, encontrado à ..........(local para onde deve 

ser remetido o Auto de Exame).........., com a máxima urgência possível, o respectivo Laudo. 

 

 

 

 

___________________________ 

Nome e posto 

Presidente do Flagrante 
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(PEDIDO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS) 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

 

Ofício nº 7-ASS JUR/SCMDO/CMDO 

EB: 64322.010476/2014-11  

URGENTE 

Brasília, DF, 7 de maio de 2014. 

Ao Sr  
Dr.  
Delegado da ___ 

(Endereço) 

 

 

1.  Expediente versando sobre folha de antecedentes criminais. 

 

2.  Com vistas a instruir o Auto de Prisão em Flagrante do qual fui designado 

Presidente, solicito-vos folha de antecedentes penais do indiciado ..........(nome completo e sua 

respectiva qualificação)........., autuado em flagrante delito  por infração a dispositivos do 

Código Penal Militar.  

 

3.  Informo-vos, outrossim, que os documentos deverão ser remetidos para o 

seguinte endereço: ............(especificar o local)........... 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Nome e posto 

Presidente do Flagrante 
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(PEDIDO DE ALTERAÇÕES/ASSENTAMENTOS) 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 
 

DIEx nº 360-ASS JUR/SCMDO/CMDO  

EB: 64322.008235/2014-01  

 

URGENTE  Brasília, DF,  7 de abril de 2014.  

 

Do    .....(nome e posto)..... Presidente      do Flagrante 

Ao    Sr   .........(nome e posto)....... (autoridade que fornecerá as alterações do indiciado)........ 

Assunto:  Solicitação de Alterações (ou de Assentamentos) 

 

 

 

 

Solicito-vos a remessa, com a máxima urgência possível, das alterações 

(assentamentos) do ............(nome completo do indiciado)........., a fim de servir de peça no 

Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado contra o referido militar. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Nome e posto 

Presidente do Flagrante 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 
 

TERMO DE INVENTÁRIO DO MATERIAL APREENDIDO 

  

  

1. DADOS GERAIS 

Data:  ________________________________________ 

Local: ________________________________________ 

  

2. DADOS DO PRESO(S) 

Nome: __________________________________________________________________________ 

Naturalidade:______________________________Estado civil:____________________________ 

Idade:_____Data de nascimento:_____/_____/_____ Identidade: 

___________________________ 

CPF:______________________Profissão ou meio de vida: _______________________________ 

Filiação:_____________________________e___________________________________________ 

Residência: ______________________________________________________________________ 

3. Materiais e documentos conduzidos pelo preso e apreendidos no momento de sua captura 

[descrever DETALHADAMENTE todo o material apreendido] 

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Material de cunho pessoal que permaneceu com o preso [descrever DETALHADAMENTE 

todo o material que permaneceu com o preso] 
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_________________________ , ____ de ___________ de ______ 

[Local e data] 

  

_____________________________ 

[posto ou graduação e nome completo] 

Executor da Prisão 

  

_____________________________ 

[nome completo do preso] 

  

  

TESTEMUNHAS: 

  

Nome: ________________________________________________ 

Identidade: _____________________ CPF: __________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

  

Nome: ________________________________________________ 

Identidade: _____________________ CPF: __________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

 

1. TERMO DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE 

 

1. DADOS GERAIS 

Data/hora:  ________________________________________ 

Local: ________________________________________ 

 

2. DADOS DO(S) PRESO(S) 

Nome: 

__________________________________________________________________________ 

Naturalidade:______________________________Estado Civil:______________________ 

Idade:_____Data de nascimento:_____/_____/_____ Identidade: 

___________________________ 

CPF:______________________Profissão ou meio de vida: __________________________ 

Filiação:_____________________________e_____________________________________ 

Residência:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________  

3. DESCRIÇÃO DA SUBSTÂNCIA ( Maconha, Cocaína, outros, e Quantidade) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

HISTÓRICO DA INFRAÇÃO: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1ª Testemunha: 

________________________________________________________________ 

ID: ______________________________ CPF: ____________________________ 

Endereço: 

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__ 

(   ) Tudo viu e assistiu     (   ) De tudo tomou conhecimento 

Assinatura:  ___________________________________________________ 

 

2ª Testemunha: 

ID: ______________________________ CPF: ____________________________ 

Endereço: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

(   ) Tudo viu e assistiu     (   ) De tudo tomou conhecimento 

 

Assinatura:  ___________________________________________________ 

 

EXECUTORES: 

Nome: __________________________________________________________________ 

Posto/Graduação: ______________ 

OM: _________________________ 

Data e local: ______________________________________ 

Assinatura: _______________________________________ 

 

Nome: __________________________________________________________________ 

Posto/Graduação: ______________ 

OM: _________________________ 

Data e local: ______________________________________ 

Assinatura: _______________________________________ 

 

CIÊNCIA DO INFRATOR 

 

NOME:_______________________  

ASSINATURA:____________________________ 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

 

AUTO DE RESISTÊNCIA 

  

  

Aos _____ do mês de __________ do ano de ____________________ , nesta cidade do 

______________________________ , Estado do ____________________ , às ______ horas, no 

endereço [ou localização precisa do local do incidente, incluindo coordenadas do ponto, SFC] 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________,  

o executor, no estrito cumprimento de minhas atribuições legais e constitucionais, dei voz de prisão 

ao nacional __________________________________________________________ , visto que ele 

se encontrava em flagrante delito por estar cometendo, em tese, o crime 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

 e como deixou de me obedecer, resistindo à prisão, com uso de violência e constituindo-se em 

grave ameaça, mediante o emprego de [arma de fogo ou branca] ________________________ , e 

apesar das intimações que lhe fiz, [descrever a agressão sofrida ou a ameaça representada ao 

executor ou a terceiros] 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

o que repeli com o emprego da força necessária, a fim de neutralizar a ameaça, do que resultou 

[descrever os ferimentos causados (letais ou não)] 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Para constar, lavrei o presente auto, que assino com as testemunhas a seguir relacionadas:  

1ª Testemunha:_____________________________________________________________ 

ID: ______________________________ CPF: ____________________________ 

Endereço:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(   ) Tudo viu e assistiu     (   ) De tudo tomou conhecimento 

Assinatura:  ___________________________________________________ 

2ª Testemunha:_____________________________________________________________ 

ID: ______________________________ CPF: ____________________________ 

Endereço:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(   ) Tudo viu e assistiu     (   ) De tudo tomou conhecimento 

Assinatura:  ___________________________________________________ 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

 

 

AUTO DE PROCEDIMENTO DE USO DE ALGEMAS 

  

  

Aos _____ do mês de __________ do ano de ____________________ , nesta cidade do 

______________________________ , Estado do ____________________ , às ______ horas, no endereço [ou 

localização precisa do local do incidente, incluindo coordenadas do ponto, SFC] 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________,  

o executor, no estrito cumprimento de minhas atribuições legais e constitucionais, dei voz de prisão ao 

nacional __________________________________________________________ , visto que ele se encontrava 

em flagrante delito por estar cometendo, em tese, o crime 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________. 

 Tendo em vista que conduzido (resistiu à prisão, anteriormente, com uso de violência e constituindo -se em 

grave ameaça, mediante o emprego de – descrever o objeto)  (era conhecido pelos seus antecedentes criminais 

) ( pelas suas compleições físicas) (pelo estado mental, de fúria e violência) (ou descrever outra razão que 

levou ao uso de algemas) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________,  

procedi  à sua algemação para cumprimento da missão, integridade física da equipe e do conduz ido, do que, 

para constar, lavrei o presente auto, que assino com as testemunhas a seguir relacionadas:  

1ª Testemunha: ___________________________________________________________________ 

ID: ______________________________ CPF: ____________________________ 

Endereço:________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 (   ) Tudo viu e assistiu     (   ) De tudo tomou conhecimento 

Assinatura:  ___________________________________________________ 

2ª Testemunha: ___________________________________________________________________ 

ID: ______________________________ CPF: ____________________________ 

Endereço:________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 (   ) Tudo viu e assistiu     (   ) De tudo tomou conhecimento 

Assinatura:  ___________________________________________________ 

EXECUTOR: 

Nome: __________________________________________________________________ 

Posto/Graduação: ______________ OM: _________________________ 

Data e local: ______________________________________ 

Assinatura: _______________________________________ 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 
 

RECIBO DE ENTREGA DE PRESO 
  

1. DADOS GERAIS 

Data: ________ / ________ / _________ e Local:  

2. DADOS DO PRESO 

Nome:  

Naturalidade: _______________________________ Estado civil: _______________________ Idade:   

Data de nascimento: _____/_____/_____ Identidade: __________________ CPF:   

Profissão ou meio de vida:  

Residência:  

Filiação: e 

  

3. OCORRÊNCIA [descrição sucinta das circunstâncias da prisão, fazer referência ao APF lavrado pela 

equipe] 

  

4. RECIBO 

a. Recebi o preso constante do item 2, nas seguintes condições físicas: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

b. Material pessoal conduzido pelo preso no momento de sua entrega: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

c. Material apreendido com o preso e entregue: 

- Conforme o termo de Inventário do Material Apreendido (em anexo) 

5. EXAME DE CORPO DE DELITO:   Sim (    ) Não (    ) (Se positiva a resposta, o exame segue anexo) 

Concordo com as informações dos itens anteriores 

Nome: _______________________________________________ 

Função: ______________________________________________ 

Identidade ou Matrícula: _________________________________ 

Local e data: __________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________ 

_________________________ , ____ de ___________ de ______ 

________________________________ 

[posto ou graduação e nome completo] 

Comandante da Escolta do Preso 
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ATOS DO ESCRIVÃO 

 

RECEBIMENTO 

 

 

 

 Aos ...... dias do mês de ....................... do ano de ......................., recebi estes autos do 

Sr. Presidente do Flagrante. 

 

 

____________________________ 

Escrivão 

 

 

CERTIDÃO 

 

 

 Certifico que foi providenciado de acordo com o despacho do Presidente do Flagrante. 

 

 Em, ............... de ................................ de ................... 

 

____________________________ 

Escrivão 

 

 

JUNTADA 

 

 Aos ...... dias do mês de ........ do ano de ..............., faço juntada aos presentes autos 

dos documentos que adiante se seguem. 

 

____________________________ 

Escrivão 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

 

 Aos ................. dias do mês de ............................. do ano de ........................., faço os 

presentes autos conclusos ao Sr. Presidente do Flagrante. 

 

 

 

 

___________________________ 

Escrivão 
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MODELO DE DESPACHO DO PRESIDENTE DO FLAGRANTE 

DESPACHO 

 

 Expeça-se a competente Nota de Culpa, fornecendo-se ao conduzido mediante recibo, 

no prazo legal; 

 

 Oficie-se ao Sr. Diretor do Instituto Médico-Legal deste Estado, solicitando seja 

remetido, com máxima urgência possível, o laudo do Exame  Cadavérico procedido 

em ......(nome completo da vítima)...... e o Laudo de Exame de Corpo de Delito 

procedido em ........(nome completo da vítima); 

 

 Oficie-se ao Sr. Diretor do .........(Repartição competente)....... solicitando a folha de 

antecedentes penais e as individuais datiloscópicas do indiciado ..........(nome completo 

e sua qualificação)........., esclarecendo, ainda, que o mesmo foi conduzido e autuado 

em flagrante delito por infração a dispositivos no CPM; 

 

 Oficie-se ao ............(autoridade competente da OM)............ solicitando a remessa 

urgente das alterações do indiciado ...........(nome completo)...........; 

 

 Oficie-se ao Sr. Diretor do Instituto de Criminalística (ou Órgão correspondente) deste 

Estado, encaminhando a arma apreendida e objeto do crime, solicitando o competente 

Laudo Pericial, encarecendo urgência. 

 

Providencie o Sr. Escrivão. 

Local de data,............... 

_________________________ 

Nome e posto 

Presidente do Flagrante 
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NOTA DE CULPA 

 

 

 

 

 .........(nome e posto do Presidente do Flagrante)........, faz saber a ..........(nome 

completo e respectiva qualificação do indiciado conduzido em flagrante)........... que o mesmo 

se acha conduzido em flagrante, à disposição da Justiça Militar, pelo fato .........(descrever 

sucintamente o fato delituoso, precisando dia, hora e local do evento)........, sendo condutor o 

.........(nome completo de quem prendeu o indiciado).......... e testemunhas .............(nomes 

completos das testemunhas)............, ciente o Curador ..........(nome e posto do Curador 

nomeado, quando for o caso)....... E, para sua ciência, mandou passar a presente, que vai por 

ele assinada. Eu, ............(nome e posto ou graduação)..........., servindo de Escrivão, a escrevi. 

 

 Local e data, 

 

____________________________ 

Nome e posto 

Presidente do Flagrante 

 

RECIBO DA NOTA DE CULPA 

 

Recebi a Nota de Culpa. 

 

Local e data, 

 

_______________________ 

nome completo – Indiciado 

 

Ciente: 

 

Local e data 

 

_______________________ 

Nome e posto - Curador 
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RELATÓRIO 

 

 

 

 Foi lavrado o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito contra ............(nome 

completo do indiciado e sua respectiva qualificação)........... pelo fato de ..............(relato 

sucinto do fato que ensejou a prisão em flagrante delito, precisando dia, hora e local do 

evento).................  

 

 Foram ouvidos o condutor, as testemunhas e o próprio indiciado, além de serem 

determinadas, através do despacho do fls ......, as diligências necessárias à instrução do 

presente Auto, inclusive a expedição da competente Nota de Culpa ao infrator, no prazo legal. 

 

 Com a juntada aos autos dos Laudos dos Exames solicitados: Cadavérico, Corpo de 

Delito e Pericial, além de outros documentos que os completam, seja o presente Auto de 

Prisão em Flagrante Delito encaminha do à ............(Autoridade Judiciária 

competente)............, através do Exmo Sr. ............(Autoridade Militar 

correspondente)............., na forma da legislação vigente. 

 

 Local e data, 

 

 

____________________________ 

Nome e posto 

Presidente do Flagrante 
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REMESSA À AUTORIDADE COMPETENTE) 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 
 

DIEx nº 360-ASS JUR/SCMDO/CMDO  

EB: 64322.008235/2014-01  

 

URGENTE  Brasília, DF,  7 de abril de 2014.  

 

Do    .....(nome e posto)..... Presidente      do Flagrante 

Ao    Sr   ........(Autoridade Militar Superior Correspondente)........ 

Assunto:  Remessa de Auto de Prisão em Flagrante Delito. 

Anexo: Auto de Prisão em Flagrante Delito contendo ............. folhas. 

 

      

 

 

  Remeto-vos (ou a V. Exa. Se a autoridade militar superior for Oficial-General) 

o Auto de Prisão em Flagrante delito lavrado contra  ..........(nome completo do 

indiciado)......... por mim presidido, solicitando seja o mesmo encaminhado à  

.............(autoridade judiciária competente).............., nos termos da legislação vigente. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Nome e posto 

Presidente do Flagrante 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

 

 

Ofício nº 7-ASS JUR/SCMDO/CMDO 

EB: 64322.010476/2014-11  

URGENTE 

Brasília, DF, 7 de maio de 2014. 

A Senhora  

Dra. 

Juíza-Auditora da 11ª CJM 
 (endereço) 

70070-030 Brasília - DF  
 

 

 

 

 Remeto a V. Exa. o Auto de Prisão em Flagrante Delito anexo presidido 

pelo ......(posto e nome do militar)...., dessa Organização Militar, lavrado contra  ..........(nome 

completo do indiciado).........,  que se encontra preso no ..... (local ou OM da prisão e se for o 

caso, o local ou OM para onde vai ser conduzido e a data a partir da qual será deslocado) por 

prática de crime previsto no Código Penal Militar.  

 

Atenciosamente,  

  
  

___________________________ 

Nome e posto 

Comandante da OM 
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3) Informação da prisão ao Juiz Auditor, Ministério Público e Defensoria 

Pública. 

 

A prisão em flagrante deve ser informada ao Juiz-Auditor, por determinação da 

Constituição Federal, ao Ministério Público Militar, por determinação da Lei Complementar 

Nr 75/1993, e, se não contar o conduzido/preso com recursos para contratação de advogado, 

ao Defensor Público da União, conforme a Lei Nr 11.449/07 (daí a importância de se indagar, 

no interrogatório, se o preso tem ou não advogado ou se pretende valer-se de Defensor 

Público). No caso de estrangeiro, a informação deve ser repassada ao consulado respectivo, 

via fax e, se possível, também via e-mail, antes do inicio da lavratura do APFD e a remessa 

dessa informação deve constar nos autos. O site http://www.itamaraty.gov.br/servicos-do-

itamaraty/enderecos-de-consulados-estrangeiros-no-brasil, apresenta endereço, inclusive 

eletrônico, o nome dos respectivos cônsules e telefones. 

 

Os endereços são sempre atualizados e podem ser encontrados na internet, nos sítios 

do Superior Tribunal Militar (http://www.stm.jus.br/primeira-instancia/auditorias-militares), 

do Ministério Público Militar (no site www.mpm.gov.br há link de acesso para cada 

Procuradoria), e da Defensoria Pública da União – www.dpu.gov.br (acesso rápido em 

http://www.dpu.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1681&Itemid=54).  

 

A seguir, temos os modelos para que sejam efetuadas as informações abordadas no 

presente tópico. 

 

http://www.itamaraty.gov.br/servicos-do-itamaraty/enderecos-de-consulados-estrangeiros-no-brasil
http://www.itamaraty.gov.br/servicos-do-itamaraty/enderecos-de-consulados-estrangeiros-no-brasil
http://www.mpm.gov.br/
http://www.dpu.gov.br/
http://www.dpu.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1681&Itemid=54
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(INFORMAÇÃO À AUDITORIA) 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

 

Ofício nº 7-ASS JUR/SCMDO/CMDO 

EB: 64322.010476/2014-11  

URGENTE 

Brasília, DF, 7 de maio de 2014. 

A Senhora  

Dra. 

Juíza-Auditora da 11ª CJM 
 (endereço) 

70070-030 Brasilia - DF  
   

 

 

 

 1.  Expediente versando sobre informação de prisão em flagrante. 

 

2.  Em cumprimento ao disposto no inciso LXII do artigo 5
o
 da Constituição 

Federal, comunico a Vossa Excelência que o Sr .......(nome completo e qualificação do preso 

ou, na hipótese de o preso ter se negado a identificar-se, menção a este fato).........., preso em 

Flagrante Delito, encontra-se no ..... (local ou OM da prisão e se for o caso, o local ou OM 

para onde vai ser conduzido e a data a partir da qual será deslocado) por prática de crime 

previsto no Código Penal Militar, conforme Auto de Prisão em Flagrante anexo.  

Atenciosamente,  

  
  

___________________________ 

Nome e posto 

Presidente do Flagrante 
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 (INFORMAÇÃO DA PRISÃO AO MPM) 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

 

 

Ofício nº 7-ASS JUR/SCMDO/CMDO 

EB: 64322.010476/2014-11  

URGENTE 

Brasília, DF, 7 de maio de 2014. 

A Senhora  

Dra 

Procuradora de Justiça Militar do 1º Ofício 

(endereço) 

70070-030 Brasilia - DF  
 

 

 

 1.  Expediente versando sobre informação de prisão em flagrante. 

 

2.  Comunico a Vossa Excelência, para os fins legais, que o Sr. .......(nome 

completo e qualificação do preso ou, na hipótese de o preso ter se negado a identificar-se, 

menção a este fato).........., preso em Flagrante Delito, encontra-se no ..... (local ou OM da 

prisão e se for o caso, o local ou OM para onde vai ser conduzido e a data a partir da qual será 

deslocado) por prática de crime previsto no Código Penal Militar, já tendo sido o Auto 

remetido nesta data para a Auditoria da 11ª  Circunscrição Judiciária Militar.  

Atenciosamente,  

  
  

___________________________ 

Nome e posto 

Presidente do Flagrante 
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(INFORMAÇÃO AO CONSULUADO – CASO DE PRISÃO DE ESTRANGEIRO) 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

 

 

Ofício nº 7-ASS JUR/SCMDO/CMDO 

EB: 64322.010476/2014-11  

URGENTE 

Brasília, DF, 7 de maio de 2014. 

Ao (A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) 

Fulano de Tal 

Cônsul(esa) de(o)(a) (País) em (Cidade) 

(endereço) 

(CEP) Brasília - DF  
 

 

 1.  Expediente versando sobre informação de prisão em flagrante. 

 

2.  Comunico a Vossa Excelência, para os fins legais, que o Sr. .......(nome 

completo e qualificação do preso ou, na hipótese de o preso ter se negado a identificar-se, 

menção a este fato).........., cidadão nacional de(o)(a), foi  preso em Flagrante Delito, encontra-

se no ..... (local ou OM da prisão e se for o caso, o local ou OM para onde vai ser conduzido e 

a data a partir da qual será deslocado) por prática de crime previsto no Código Penal Militar. 

Os contatos com este Presidente do Flagrante podem ser feitos por intermédio de (indicar 

telefones).  

Atenciosamente,  

  
  

___________________________ 

Nome e posto 

Presidente do Flagrante 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

 

 

Ofício nº 7-ASS JUR/SCMDO/CMDO 

EB: 64322.010476/2014-11  

URGENTE 

Brasília, DF, 7 de maio de 2014. 

A Senhora  

Dra. 

Defensora Pública 

(endereço) 

70070-030 Brasília - DF  
 

 

 1.  Expediente versando sobre informação de prisão em flagrante. 

 

2.  Comunico a Vossa Excelência, para os fins legais, que o Sr. .......(nome 

completo e qualificação do preso ou, na hipótese de o preso ter se negado a identificar-se, 

menção a este fato).........., preso em Flagrante Delito, encontra-se no ..... (local ou OM da 

prisão e se for o caso, o local ou OM para onde vai ser conduzido e a data a partir da qual será 

deslocado) por prática de crime previsto no Código Penal Militar, já tendo sido o Auto 

remetido nesta data para a Auditoria da 11ª  Circunscrição Judiciária Militar.  

Atenciosamente,  

  
  

___________________________ 

Nome e posto 

Presidente do Flagrante 
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4) Apresentação do preso para realização de Audiência de Custódia. 

Além das medidas anteriormente adotadas, deve o preso em flagrante ser apresentado 

ao Juiz competente para a realização de uma audiência, chamada audiência de custódia, logo 

após  a  prisão. Tal medida é tida como  instrumento  para  o  controle  da  legalidade  e 

verificação quanto a manter a restrição de liberdade, observandose as garantias estabelecidas 

nos incisos LXV e LXVI do artigo 5º da Constituição Federal de 1988.  

A Audiência de Custódia consiste no direito da pessoa presa, sem demora, ser levada à 

presença de autoridade judicial competente, para a realização de sua oitiva. Nessa ocasião, o 

magistrado verificará a legalidade e a necessidade da manutenção do encarceramento e 

avaliará eventuais ocorrências de tortura, de maus tratos ou de outras irregularidades. Isso se 

dá porque a prisão é tida por medida extrema, somente possível quando não comportar a 

aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 

Vale lembrar que Audiência de Custódia tem lugar nos casos de prisão em flagrante; 

decorrente de apresentação voluntária ou de captura de desertor ou de insubmisso, e em 

cumprimento de mandados de prisão. 

Sobre a Audiência de Custódia, segue a Resolução nº 228, de 26.10.2014, do STM, 

que será aplicada em caso de presos por cometimento de crime militar durante as Op. GLO: 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 228, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016 

Disciplina  os  procedimentos  a  serem  adotados  para  a 

realização  de  Audiência  de  Custódia  no  âmbito  da 

Justiça Militar da União e dá outras providências. 

  

O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, no uso de 

suas atribuiçõeslegais e regimentais, e tendo em vista a decisão do Plenário na 

24ª Sessão Administrativa, realizada em 26 de outubro de 2016, ao apreciar o 

Expediente Administrativo nº 37/2016,  

CONSIDERANDO que o respeito à dignidade da pessoa humana 

constitui fundamento da República Federativa do Brasil, conforme o art. 1º, 

inciso III, da Constituição Federal, assegurando-se às pessoas  presas  o  

respeito  à  integridade  física  e  moral,  de  acordo  com  o  art.  5º,  inciso  

XLIX,  da Constituição  Federal,  e  o  direito  de  não  serem  mantidos  na  

prisão  quando  a  lei  admitir  a  liberdade provisória,  com  ou  sem  fiança,  

conforme  o  art.  5º,  LXVI,  sem  embargo  do  imediato  relaxamento,  por 
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autoridade judiciária, da custódia ilegal, em obediência ao art. 5º, LXV , da 

Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o  que  dispõem  o  art.  9,  item  3,  do  Pacto  

Internacional  sobre Direitos Civis e Políticos (internalizado no Brasil por meio 

do Decreto n° 592, de 6 de julho de 1992) e o art.  7,  item  5,  da  Convenção  

Americana  sobre  Direitos  Humanos  (Pacto  de  San  José  da  Costa  Rica, 

internalizado no Brasil por meio do Decreto nº 678, de 6 de novembro de 

1992), notadamente o direito de que qualquer pessoa  presa ou  encarcerada em 

virtude de infração penal seja conduzida, sem demora, à presença de um Juiz; 

CONSIDERANDO o  Termo  de  Cooperação  Técnica  nº  007/2015,  

celebrado  entre  o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Justiça e o 

Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que visa à implantação do "Projeto 

Audiência de Custódia" e apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça; 

CONSIDERANDO que a  prisão  configura  medida  extrema,  segundo  

previsão constitucional, justificando-se tão somente nos casos expressos em lei 

e quando não comportar nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão; 

CONSIDERANDO que a presença da pessoa presa perante o Juiz e a 

realização de uma audiência,  logo  após  a  prisão,  constituem  importantes  

instrumentos  para  o  controle  da  legalidade  e verificação quanto a manter a 

restrição de liberdade, observando-se as garantias estabelecidas nos 

incisosLXV e LXVI do artigo 5º da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO a necessidade de o Poder Judiciário tomar as 

medidas necessárias para contribuir com a mudança de paradigmas de 

encarceramento no âmbito da Justiça Militar da União, viabilizando o projeto 

de audiência de custódia, 

RESOLVE: 

Art. 1º Instituir a audiência de custódia, no âmbito da Justiça Militar da 

União (JMU), visando  assegurar  a  apresentação,  sem  demora,  da  pessoa  

presa  a  um  Juiz,  nos  casos  de  prisão  em flagrante  delito,  de  prisão  

decorrente  de  apresentação  voluntária  ou  captura  relativas  aos  delitos  de 

deserção  ou  insubmissão  ou,  ainda,  de  cumprimento  de  mandados  de  

prisão  cautelar  ou  definitiva, observadas as peculiaridades de cada 

Circunscrição Judiciária Militar (CJM). 

§ 1º A implementação da audiência de custódia, em cada Auditoria, 

será orientada pelo JuizAuditor e, na sua ausência, pelo JuízAuditor 

Substituto. 

§ 2º Nas CJMs que possuam mais de uma Auditoria na mesma cidade 

sede, caberá ao Diretor do Foro uniformizar as medidas para a implementação 

da audiência de custódia. 

§  3º  Compete  ao  JuizAuditor  dar  ampla  publicidade  às  medidas  

em  contexto, divulgandoas  ao  Ministério  Público  Militar  (MPM),  à  

Defensoria  Pública  da  União  (DPU)  e  aos Comandos das Organizações 

Militares na área de sua Jurisdição. 
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Art.  2º  A  audiência  de  custódia  consiste  na  oitiva  da  pessoa  presa  

em  flagrante,  sem demora,  por  autoridade  judicial,  a  fim  de  controlar  a  

legalidade  e  a  necessidade  da  prisão,  bem  como avaliar eventuais 

ocorrências de tortura, maus tratos ou outras irregularidades, resguardando a 

integridade física e psíquica do detido. 

§ 1º A apresentação da pessoa presa à autoridade judicial competente 

será precedida de cadastro  no  Sistema  de  Audiência  de  Custódia  (SISTAC)  

disponibilizado  pelo  Conselho  Nacional  de Justiça  CNJ. 

§ 2º  Para  fins  estatísticos,  as  audiências  de  apresentação  devem  

ser  informadas  ao "Núcleo de Audiências de Apresentação", no Sistema de 

Automação Judiciária — SAJ. 

Art. 3º A autoridade  policial  encaminhará,  preferencialmente,  o  

procedimento digitalizado,  ao  endereço  eletrônico  designado  pelo  Juízo  

Militar,  visando  à  realização  de  audiência  de custódia em sede de: 

I  auto de prisão em flagrante (APF); 

II   prisão  de  desertor  apresentado  voluntariamente  ou  capturado  

em  Instrução 

Provisória de Deserção (IPD); 

III   prisão de  insubmisso  apresentado  voluntariamente  ou  

capturado  em  Instrução 

Provisória de Insubmissão (IPI); e 

IV  cumprimento de mandados de prisão expedidos pela JMU. 

§ 1º Na impossibilidade de remessa da documentação via endereço 

eletrônico, poderá ser utilizado qualquer meio de comunicação disponível. 

§ 2º Deverá a autoridade policial entregar ao Juiz os autos físicos do 

procedimento no momento da apresentação da pessoa presa para audiência. 

Art. 4º Cada auto de prisão em flagrante será processado de acordo com 

as normas de distribuição, sendo  responsável pela audiência de custódia o  Juiz 

a quem couber o  feito, o  qual deverá adotar as medidas necessárias para a 

efetivação do procedimento. 

Parágrafo único.  Ao Juiz  plantonista  caberá  realizar  as  audiências  

de  custódia  que ocorrerem nos fins de semana e nos feriados, devendo 

proceder-se à distribuição do feito no primeiro dia útil subsequente. 

Art.  5º  Após  análise  preliminar,  o  Juiz  designará  data  e  hora  para  

a  audiência  de custódia, de acordo com a urgência do ato, devendo a sua 

Secretaria notificar a autoridade policial para que apresente a pessoa presa. 

§ 1º A Secretaria do Juízo providenciará a intimação do Ministério 

Público Militar, do Defensor Constituído ou da Defensoria Pública da União, 

por meio de contato telefônico ou eletrônico, devido  à  necessidade  de  

celeridade  do  ato,  podendo,  caso  solicitado,  encaminhar,  digitalizado  pela  

via eletrônica, o APF, a IPD, a IPI ou o mandado de prisão cautelar ou 

definitiva. 
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§  2º  Se  a  pessoa  presa  encontrar-se  na  cidade  sede  da  Auditoria  

Militar  ou  em  lugar próximo a esta, o comparecimento para a audiência de 

custódia será providenciado pela autoridade policial no prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas, contadas do momento da comunicação da lavratura da prisão, 

mediante coordenação com a autoridade judiciária. 

§ 3º Se a pessoa presa encontrar-se em lugar distante da cidade sede da 

Auditoria Militar, a apresentação para a audiência de custódia se fará pela 

autoridade policial responsável, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, 

contadas do momento da comunicação da prisão, haja vista a distância variável 

das Organizações Militares pertencentes. 

§ 4º Quando, por circunstância comprovadamente excepcional, 

justificada pelo Juiz, for inviável a apresentação da pessoa presa pela 

autoridade policial em prazo razoável, a audiência de custódia poderá ser 

dispensada ou realizada por meio de videoconferência, com a presença da 

Defesa e do MPM. 

Art. 6º Ressalvadas as hipóteses dos §§ 3º e 4º do art. 5º, a audiência de 

custódia será presencial e ocorrerá na Sala de Sessões das Auditorias, onde a 

pessoa presa deverá ser apresentada pela autoridade policial nos dias úteis, fins 

de semana ou feriados, no horário determinado, conforme prévia comunicação 

da Secretaria do Juízo. 

Art. 7º  A  pessoa  presa,  antes  da  audiência  de  custódia,  poderá  ter  

contato  prévio  e reservado  com  o  seu  Defensor,  sem  a  presença  de  

agentes  policiais,  em  local  apropriado,  assegurada  a confidencialidade do 

referido atendimento. 

Art. 8º Iniciada a audiência de custódia, o Juiz, após consultar o sistema 

de antecedentes e/ou o relatório carcerário respectivo, entrevistará a pessoa 

presa, concisa e objetivamente, fazendo constar a sua qualificação, as 

condições pessoais e as sociais, observado o art. 8º da Resolução nº 213 do 

CNJ. 

Parágrafo único. É vedada, durante a audiência de custódia, a presença 

da autoridade policial responsável pela prisão ou do encarregado da 

investigação, o que não impede a presença de outros agentes policiais no 

recinto, a critério do Juiz responsável pela condução da audiência. 

Art. 9º O Juiz informará à pessoa presa o seu direito de permanecer 

calada, fará a sua qualificação e a ouvirá sobre as circunstâncias objetivas da 

sua prisão. 

§ 1º Após proceder  à  oitiva,  o  Juiz  indagará  ao  Ministério  Público  

Militar,  quando presente, e à Defesa, nesta ordem, se restou algum fato para 

ser esclarecido, formulando as perguntas que entender necessárias. 

§ 2º  O  Juiz  não  admitirá  perguntas  que  antecipem  a  instrução  

própria  de  eventual processo de conhecimento, devendo indeferir aquelas 

relativas ao mérito dos fatos que possam constituir eventual imputação. 

Art. 10.  Ao término  da  oitiva  da  pessoa  presa,  o  Juiz  dará  a  

palavra  ao  Ministério Público Militar, quando presente, e à Defesa, para 
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manifestação sobre a prisão, proferindo decisão quanto à manutenção ou não 

da restrição de liberdade. 

§ 1º Se houver a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, 

a autoridade policial será imediatamente comunicada. 

§ 2º Havendo relaxamento de prisão ou concessão de liberdade 

provisória, será expedido o alvará de soltura e encaminhado à autoridade 

policial responsável pelo imediato cumprimento. 

§ 3º A  medida  judicial  determinada  pelo  Juiz  que  presidir  a  

audiência  de  custódia, durante o plantão judiciário, não implicará a sua 

prevenção para atuar no feito. 

Art. 11. A oitiva da pessoa presa será registrada, preferencialmente, em 

mídia, que ficará arquivada no Juízo responsável pela audiência de custódia. 

Art. 12.  Da audiência  de  custódia  será  lavrada  ata,  da  qual  

constará,  dentre  outros conteúdos,  o  teor  da  deliberação  fundamentada  do  

Juiz  quanto  à  legalidade  da  prisão  efetuada,  a premência de sua 

manutenção, o cabimento de liberdade provisória, a necessidade de adoção de 

medidas cautelares não detentivas, a apreciação de eventuais pleitos defensivos 

ou provenientes do MPM, assim como as providências adotadas nas hipóteses 

de constatação de indícios compatíveis com a sujeição do detido à tortura e/ou 

maus tratos. 

§ 1º Nos casos em que a pessoa presa declarar que foi vítima de tortura 

ou maus tratos ou se o Juiz entender que há indícios de que tais práticas tenham 

sido adotadas contra a pessoa presa, será determinado o registro das 

informações, bem como adotadas as providências cabíveis para a investigação 

da  denúncia  e  preservação  da  segurança  física  e  psicológica  da  vítima,  

que  será  encaminhada  para atendimento especializado e realização do 

competente exame de corpo de delito. 

§ 2º  Verificada  a  necessidade  de  imposição  de  medida  protetiva  à  

pessoa  presa,  em decorrência de notícia sobre ter sido submetida à tortura ou a 

maus tratos, ou em razão da constatação de tais  eventos  em  Juízo,  será  

assegurada  a  integridade  pessoal  do  informante,  das  testemunhas,  do 

funcionário que constatou a prática abusiva e de seus familiares, e, se 

pertinente, o sigilo das informações. 

§ 3º  O  Juiz que presidiu a audiência de custódia deverá remeter todas 

as  informações disponíveis ao Juiz responsável pelo feito instaurado. 

Art. 13.  Concluída  a  audiência  de  custódia,  cópia  da  sua  ata  será  

entregue  à  pessoa presa, ao Defensor e ao MPM, tomando-se a ciência de 

todos. 

Art. 14.  Encerrada a audiência de  custódia  e  juntada  aos  autos  a  

respectiva  ata,  será aberta vista ao MPM para os fins previstos no CPPM. 

Art.  15.  A audiência de custódia,  no  âmbito  da  JMU,  seguirá  o  rito  

previsto  na Resolução nº 213/CNJ, de 15 de dezembro de 2015, adaptado às 

regras do CPPM e desta Resolução. 
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Art. 16. O APF, a IPD ou a IPI, instruídos com a documentação de 

origem e com a ata da audiência de custódia, serão remetidos ao Juiz 

Distribuidor, para as demais providências de praxe. 

Art. 17.  Deverá  constar,  expressamente,  em  todos  os  mandados  de  

prisão,  a determinação para que, no momento de seu cumprimento, a pessoa 

presa seja imediatamente apresentada ao  Juízo  expedidor  da  ordem  de  

custódia  ou,  nos  casos  de  impedimento,  cumprir  o  prescrito  nesta 

Resolução. 

Art. 18. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

   

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS 

Presidente 

 

 

X. Emprego de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) ou RAPS, 

conforme nomenclatura adotada pela ANAC e pelo DECEA ou Aeronave Remotamente 

Pilotada 

Várias denominações são empregadas para designar aquilo que é popularmente 

conhecido por drone: VANT, como visto , Aeronave Remotamente Pilotada (ARP), e, 

internacionalmente, UAV (unmanned aerial vehicle) e RAP (Remotely-Piloted Aircraf), 

abreviatura esta adotada pela ANAC no Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial 

(RBAC-E nº 94 – Resolução nº 419, de 2.5.2017) e que será aqui adotada para fins didáticos. 

O Manual EB20-MC-10.214 - VETORES AÉREOS DA FORÇA 

TERRESTRE – emprega a nomenclatura SARP - Sistemas de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas e ARP - Aeronave Remotamente Pilotada. 

O emprego desse meio no âmbito das operações militares é amplo: são usados 

em tarefas humanitárias ou de resgate; podem ser usados para fornecer apoio logístico e 

inteligência e, inclusive, podem ser armados e usados, em conflitos armados para atacar o 

inimigo diretamente. 

Da mesmo forma, os VANT têm sido empregados em diversos países para a 

realização de atividades de policiamento. 

Por exemplo, em 14.7.2017, a BBC (http://www.bbc.com/news/uk-england-

devon-40595540) destacou a primeira unidade policial britânica a empregar esse meio em 

Devon, Cornwall e Dorset, visando ―rastrear suspeitos em incidentes com armas de fogo e em 
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operações de combate ao terrorismo‖. A reportagem menciona que seis RPAs daquela 

unidade forma empregadas para encontrar pessoas desaparecidas, monitorar redes de 

distribuição de drogas e  recolher provas para processos judiciais.  

A reportagem destacou que os policiais que operaram o RPAs são treinados 

pela Autoridade de Aviação Civil, sendo que alguns dos equipamentos empregados são 

caracterizados com pinturas similares aos das viaturas e uniformes policiais, empregando, 

inclusive câmeras térmicas. 

Nos  Estados Unidos, tem sido objeto de estudo tanto a eficácia do emprego de 

RPAs quanto as questões constitucionais que o envolvem (http://www.nydailynews.com/new-

york/nyc-crime/nypd-drones-fight-crime-article-1.1799980) . De um lado, se tem por inegável 

a eficácia do equipamento na aplicação da lei. Todavia, a detecção, pelo RPA, de uma 

ocorrência não corresponde, necessariamente a rapidez da chegada do aparato policial. 

 Por outro, a questão da preservação do espaço privado dos cidadãos, como a 

questão de sobrevoar um quintal ou observar dentro do apartamento de alguém.  Quanto à 

regulamentação, cada municipalidade possui e debate a norma de emprego de RPAs pelo seu 

efetivo policial. Em Miami, por exemplo, para que a policia empregue RPAs, precisa obter 

um mandado judicial ou possuir a certeza de que há risco para vida de alguém. 

No Brasil essa questão não passa ao largo do Manual EB20-MC-10.214: 

―4.5.1 O emprego de SARP suscita debates que envolvem considerações 

relacionadas, principalmente, aos ramos operacional, técnico e industrial, 

bem como questões morais, éticas e legais que devem ser do conhecimento 

dos comandantes, em todos os níveis.  

 (...).  

4.5.3 As considerações de ordem moral decorrem da possibilidade de os 

SARP ―verem sem serem vistos‖ e da constatação de que a maioria das 

operações ocorre sobre áreas humanizadas. Nesses casos, a discussão gira 

em torno do direito à privacidade e da conduta a ser seguida pelos 

operadores dos SARP, em alguns tipos de operação‖. 

O emprego de RPA‘s pelos OSP no Brasil tem sido recorrente, conforme nos 

relata PINHEIRO (2015): 

―Em  2013  a  Polícia  Federal  realizou  uma  operação  conjunta  com 

a Força Aérea Brasileira  –  FAB em São Miguel do Iguaçu, sendo 

utilizados dois VANT‘s da FAB e um da Polícia Federal. Durante 

monitoramento sobre o Lago de Itaipu foi feita a apreensão de 200 Kg de 

maconha viabilizada em função do emprego  do  VANT  combinado  com  as  

http://www.nydailynews.com/new-york/nyc-crime/nypd-drones-fight-crime-article-1.1799980
http://www.nydailynews.com/new-york/nyc-crime/nypd-drones-fight-crime-article-1.1799980
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ações  das  equipes  em  terra.  As aeronaves  utilizadas  pela  FAB  e  pela  

Polícia  Federal  são  de  fabricação israelense, embora sejam de empresas 

distintas. 

A  Polícia  Civil  de  Santa  Cecília/SC  utilizou  o  VANT  para  fazer  a 

prisão de um casal pelo crime de tráfico de drogas, a ação foi gravada por 

uma câmera  acoplada  ao  equipamento,  segundo  informações  do  site  

esta  foi  a primeira apreensão ocorrida no Estado de Santa Catarina com o 

emprego da nova tecnologia 

O  Batalhão  de  Operações  Especiais  –  BOPE  da  Polícia  Militar  do 

Rio de Janeiro recebeu a doação de um VANT para o uso em suas 

operações, principalmente  para  realizar  voos  de  reconhecimento,  

monitoramento  e planejamento  de  incursões  nas  áreas  de  conflito  

dominadas  por  traficantes, mesmo voando a 500 metros de altura o 

veículo aéreo é capaz de identificar a placa de um veículo em terra pois é 

equipado com um sistema de zoom ótico, outra vantagem é que devido suas 

dimensões ele torna-se muito difícil de ser abatido quando estiver voando a 

100 metros de altura. 

Em São Caetano do Sul/SP a Polícia Militar utilizou um VANT para 

monitorar um show artístico ocorrido em decorrência do aniversário da 

cidade, a  novidade  despertou  a  curiosidade  das  pessoas  presentes  no  

evento  e segundo  os  responsáveis  pela  segurança  o  emprego  da  

tecnologia  aliada  a outras  estratégias  foram  efetivas  pois  gerou  

sensação  de  segurança  e nenhuma ocorrência foi registrada durante o 

evento. 

A partir de agosto de 2015 os Auditores Fiscais da Superintendência do  

Trabalho  e  Emprego  do  Rio  de  Janeiro  utilizaram  o  VANT  para  

coibir  o trabalho  escravo,  segundo  integrantes  do  órgão  a  ferramenta  

será  útil principalmente nos casos  em que a cancela de uma determinada 

propriedade rural  estiver  trancada,  dessa  forma  o  acesso  dar-se-á  com  

a  utilização  do VANT,  o  modelo  utilizado  será  o  ―Inspire  1‖  

equipado  com  uma  câmera  que filma e fotografa em 4k (Ultra HD), a 

expectativa é de empregá-lo também na inspeção de grandes obras e 

localização de barcos de pesca. 

Em  Lavras/MG  a  PMMG  localizou  uma  plantação  de  pés  de 

maconha  numa  residência  graças  ao  uso  do  VANT,  pois  o  cultivo  era  

em vasos,  protegidos  por  árvores  e  a  residência  era  cercada  por  um  

muro  alto, entretanto após algumas denúncias foram realizados voos sobre 

o quintal da residência e constatada o cometimento do crime‖. 

O Manual EB20-MC-10.214 preconiza o uso das RPA‘s nos diversos tipos de 

operações: 

―1.2.7 O emprego dos SARP complementa e reforça as capacidades 

militares terrestres, tanto dos elementos de emprego das unidades (U) de 

Arma-base, como das próprias unidades da Av Ex. Neste último caso, são 

empregados em situações nas quais o risco seja elevado ou inaceitável, ou 

ainda como substitutos das aeronaves tripuladas nas missões que possam 
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imprimir excessivo desgaste às tripulações e equipagens da Av Ex, 

preservando–os para situações de emprego nas quais sejam essenciais.  

1.2.8 As aplicações típicas para emprego dos SARP na F Ter estão, entre 

outras, relacionadas à obtenção de informações e aquisição de objetivos 

além da visada direta e em profundidade, possibilitadas pela capacidade 

desses meios de sobrevoar zonas hostis, segundo a ótica dos beligerantes ou 

das condições ambientais.  

1.2.9 Nas situações de não guerra, em Território Nacional (TN) a F Ter 

emprega meios aéreos para ampliar as capacidades proporcionadas por 

outros órgãos do Estado e sistemas de defesa, tais como na vigilância da 

faixa de fronteira, na proteção de estruturas estratégicas, e em uma série de 

ações típicas das Operações de Apoio aos Órgãos Governamentais.  

1.2.10 A complexidade dos aspectos que envolvem a operação desses 

vetores aéreos (tripulados e não tripulados) determina que seu emprego 

seja perfeitamente integrado às operações do Comando Operacional (C 

Op) e, particularmente, à concepção da manobra da Força Terrestre 

Componente (FTC) – nas operações conjuntas – ou da Força Operativa (F 

Op) singular. Ademais, necessita ser sincronizado e coordenado com as 

demais atividades e tarefas executadas no cumprimento da missão‖. 

 

PINHEIRO (2015) também relata o emprego de RPAs pela criminalidade: 

―Em  Guarulhos  na  Região  Metropolitana  de  São  Paulo  um  trio  foi 

preso de posse de um  VANT  que transportaria para o interior da 

Penitenciária Desembargador  Adriano  Marrey  II,  dezoito  celulares,  

nove  carregadores  e quatro fones de ouvido. A  ação foi descoberta após 

os agentes desconfiarem de dois veículos estacionados próximo à 

penitenciária, tendo sido acionada a Polícia  Militar  que  abordou  os  

ocupantes  e  localizou  todo  o  material,  três pessoas foram presas‖. 

Portanto, há duas vertentes quanto aos RPAs, em operações de não guerra: o 

uso legal pela Força e o abate ou apreensão daqueles empregados em atividades criminosas. 

Quanto ao uso legal dos RPA‘s, vale a regra do Manual EB20-MC10.2014: 

4.4.3 Em operações, atuando no TN e em tempo de paz, os operadores de 

SARP seguem as regras específicas expedidas pela Autoridade Aeronáutica 

Brasileira (AEB), seja na Circulação Aérea Geral (CAG), coordenada pelos 

órgãos do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), seja 

na Circulação Operacional Militar (COM). 

Então,  nos reportamos à RBAC-E nº 94 a qual nos parece aplicável para o seu 

emprego em Operações Militares não bélicas, no que tange às disposições seguintes: 

―SUBPARTE B  

REGRAS DE VOO 

(...) 
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E94.103 Regras gerais para a operação de aeronaves não tripuladas 

(...) 

(g) A operação de RPA de peso máximo de decolagem acima de 250 

gramas de um órgão de segurança pública, de polícia, de fiscalização 

tributária e aduaneira, de combate a vetores de transmissão de doenças, de 

defesa civil e/ou do corpo de bombeiros, ou de operador a serviço de um 

destes, somente é permitida pela ANAC, conforme permitido o uso do 

espaço aéreo pelo DECEA, sob total responsabilidade do órgão ou do 

operador, em quaisquer áreas, nas seguintes condições:  

(1) se forem atendidas as demais exigências deste Regulamento Especial; 

e  

(2) se houver uma avaliação de risco operacional, contemplando cada 

modalidade de operação, nos termos de Instrução Suplementar específica, 

que deve estar atualizada dentro dos últimos 12 meses calendários prévios 

à operação.  

(h) Outros órgãos ou entidades controlados pelo Estado não 

mencionados no parágrafo (g) desta seção somente podem operar sob as 

condições do referido parágrafo (g) mediante autorização expressa da 

ANAC, sendo exigido que se demonstre:  

(1) o interesse público da operação; e  

(2) que haveria um risco maior à vida se a operação fosse realizada por 

meios alternativos.  

(i) A operação de aeronaves não tripuladas até 250 gramas de peso 

máximo de decolagem é permitida pela ANAC, sob total responsabilidade 

do seu operador, conforme permitido o uso do espaço aéreo pelo DECEA, 

se forem atendidas as demais exigências deste Regulamento Especial. 

(...) 

E94.9 Requisitos para piloto remoto e observador 

 (a) Todos os pilotos remotos e observadores de RPA devem ser maiores 

de 18 anos.  

(b) Todos os pilotos remotos de RPA Classe 1 ou 2 devem possuir um 

Certificado Médico Aeronáutico (CMA) de 1ª, 2ª ou 5ª Classe válido, 

conforme o parágrafo 67.13(g) do RBAC nº 67, ou um CMA de 3ª Classe 

válido emitido pelo Comando da Aeronáutica segundo a ICA 63-15. 

 (c) Todos os pilotos remotos que atuarem em operações acima de 400 

pés acima do nível do solo (Above Ground Level – AGL), ou que atuarem 

em operações de RPAS Classe 1 ou 2, devem possuir licença e habilitação 

emitida ou validada pela ANAC. A ANAC determinará, para cada tipo de 

operação, os critérios aceitáveis para a emissão da licença e habilitação 

apropriadas. 

E94.111 Áreas de pousos e decolagens para aeronaves não tripuladas 
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 (a) A operação de aeronaves não tripuladas em aeródromos deve ser 

autorizada pelo respectivo operador aeroportuário, podendo a ANAC 

estabelecer restrições ou condições específicas para tal operação. 

 (b) Pousos e decolagens de RPA podem ser realizados, sob total 

responsabilidade do piloto remoto em comando e/ou do operador, conforme 

aplicável, desde que:  

(1) o pouso ou a decolagem seja feito em áreas distantes de terceiros, 

com exceção dos operadores citados nos parágrafos E94.103(g), (h) ou (i), 

que poderão pousar e decolar, sob sua inteira responsabilidade; e  

(2) não haja proibição de operação no local escolhido.  

(c) Caso haja alguma situação especial, não prevista por este 

Regulamento Especial, que cause perturbação à ordem pública, a ANAC 

poderá proibir as operações em determinada área, mesmo que essa área 

atenda aos outros critérios do parágrafo (b) desta Seção. 

 (d) Caso o RPAS preveja uma ou mais áreas para pouso de emergência 

(crash site), essas áreas devem atender às exigências desta Seção‖. 

 
Por seu turno, o ICA 100-40/2016, assim trata do tema: 

―11.2.5 OPERAÇÕES RPAS NA CIRCULAÇÃO OPERACIONAL 

MILITAR  

11.2.5.1 Quando operando sob a regras da Circulação Aérea Geral, as 

operações RPAS deverão seguir o previsto nesta Instrução. Caso estejam 

operando sob as regras da Circulação Operacional Militar, deverão seguir 

o previsto na ICA 100-13 em vigor.  

11.2.5.2 Caso seja necessário, considerando-se as peculiaridades 

requeridas pela missão, algumas das restrições citadas nesta Instrução 

poderão ser reavaliadas pelo Órgão Regional e, subsequentemente, pelo 

DECEA, permitindo uma adequação a fim de permitir a sua operação. 

11.2.5.3 As possíveis adequações supracitadas deverão estar previstas 

em uma Carta de Acordo Operacional aprovada e devidamente assinada 

pelas autoridades competentes envolvidas na missão‖.  
 

O abate de RPAs empregados por grupos criminosos ou APOPs é outra 

vertente do emprego operacional a ser explorada, tanto em operações de guerra quanto de não 

guerra. De fato, em Operações de GLO, vislumbra-se a possibilidade de ocorrência bastante 

comum. 

A rápida pesquisa na internet demonstra que grupos criminosos tem se valido 

de RPAs para levar objetos até presídios (vide: 

http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/Policia/2017/7/623637/Dois-drones-sao-abatidos-

e-apreendidos-pela-BM-no-Presidio-de-Charqueadas; 

http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/Policia/2017/7/623637/Dois-drones-sao-abatidos-e-apreendidos-pela-BM-no-Presidio-de-Charqueadas
http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/Policia/2017/7/623637/Dois-drones-sao-abatidos-e-apreendidos-pela-BM-no-Presidio-de-Charqueadas
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https://www.correiodoestado.com.br/cidades/dourados/drone-abatido-pela-pm-proximo-a-

presidio-custa-em-torno-de-r-20-mil/319489/ 

Inclusive, no Estado do Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Justiça e 

Segurança Pública (Sejusp) baixou portaria autorizando a Polícia Militar a abater RPAs e 

similares que se aproximarem dos presídios naquele Estado, sem prévia autorização. 

Seria de bom tom que o Ministério da Defesa procedesse dessa forma e 

propusesse ao Governo Federal a confecção de um Decreto com normas permitindo o abate 

de RPAs, cujos contendo Regras de Engajamento que pudesse ser utilizadas, por analogia, no 

contexto de Operações de não-guerra. 

O ICA 100-40/2016, assim menciona a hipótese de sobrevoo de RPAs sob área 

de segurança: 

―11.2.6 SOBREVOO DE ÁREAS DE SEGURANÇA POR RPAS  

11.2.6.1 Os voos de RPA devem ser planejados com critério, sendo de 

fundamental importância  

o conhecimento, por parte do Explorador/Operador, da localização das 

Áreas Proibidas,  

Perigosas e Restritas e seus significados. 

 

1.2.6.2 Outras áreas sensíveis, mesmo que não estejam classificadas 

nas categorias constantes  no item 11.2.6.1, tais como refinarias, 

plataformas de exploração de petróleo, depósitos de  

combustível, estabelecimentos penais e áreas militares, não devem ser 

sobrevoadas sem a prévia autorização das autoridades responsáveis pela 

área de sobrevoo.  

NOTA: O Explorador/Operador que realizar o sobrevoo das áreas 

constantes nos itens 11.2.6.1  

e 11.2.6.2, sem a respectiva autorização, estará sujeito às implicações 

civis e criminais pertinentes, constantes nas legislações em vigor‖.  

 

Logo não trata da hipótese de abate, apenas menciona a existência de 

implicações civis e criminais. 

A par da dificuldade legal da questão, há a dificuldade da detecção de RPAs, 

praticamente invisíveis a radares de controle de espaço aéreo e de tiro antiaéreo. Tanto assim, 

que pedimos licença para transcrever a reportagem a seguir, publicada no Diário de Notícias 

de Portugal, em 16.6.2018 (disponível em: https://www.dn.pt/portugal/interior/navios-de-

guerra-incapazes-de-abater-drone-comercial-9512875.html): 

 

https://www.correiodoestado.com.br/cidades/dourados/drone-abatido-pela-pm-proximo-a-presidio-custa-em-torno-de-r-20-mil/319489/
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/dourados/drone-abatido-pela-pm-proximo-a-presidio-custa-em-torno-de-r-20-mil/319489/
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“Drones difíceis de abater mesmo por navios 

de guerra 

Ataques cibernéticos e com drones foram testados pela primeira vez pela Marinha, num 
exercício multinacional com mais quatro países europeus. 
 

Um drone comercial adquirido por menos de 800 euros conseguiu evitar os radares e 
sistemas de armas dos navios de guerra, que custam centenas de milhões de euros, 
que operavam junto de uma cidade portuária na costa portuguesa. 

No que foi o primeiro teste de um ataque com drones a uma força naval localizada 
próximo de áreas densamente povoadas, onde as chamadas regras de 
empenhamento impunham limitações de recurso às armas automáticas de grande 
calibre (para evitar vítimas civis) e de contramedidas eletrónicas (para não afetar as 
redes digitais civis), o exercício militar Swordfish 2018 revelou o elevado grau de 
ameaça militar que atualmente representam os aparelhos não tripulados mesmo 
pouco complexos. 

A informação foi dada esta terça-feira pelo comandante naval, vice-almirante Gouveia 
e Melo, durante a visita do ministro da Defesa e do secretário de Estado da Defesa à 
fragata D.Francisco de Almeida, o navio chefe da força - 12 navios, 11 aeronaves, 
2381 militares - de cinco países (Portugal, Espanha, França, Reino Unido e Itália) que 
participam naquele grande exercício bienal ao largo de Setúbal. 

SUBSCREVER 

O exercício conjunto (diferentes ramos) e combinado (com vários países) simulou a 
resposta a uma situação de crise, em que as Nações Unidas mandataram uma força 
militar multinacional para responder ao apelo de um Estado falhado, com dissidentes 
apoiados pela potência hegemónica na região e que se opõe à operação 
internacional de embargo e estabilização. 

Enquanto se ouvia um oficial na ponte da fragata dar uma ordem de "máquinas 
avante 120", após um sobrevoo de dois caças F-16 e a passagem em voo rasante de 
uma aeronave de patrulhamento marítimo a lançar uma sonobóia para localizar um 
submarino inimigo, o comandante da força militar, comandante Diogo Arroteia, 
explicou ao DN que o exercício com os drones constituiu "uma primeira 
experimentação" para verificar se era possível destruir um drone com armamento 
ligeiro. 

Mesmo num ambiente eletromagnético "muito saturado" com a utilização dos radares 
- de aviso, defesa aérea, navegação - dos 12 navios, a incapacidade de abater um 
drone com cerca de metro e meio de largura e uns 80 centímetros de comprimento 
explica-se com a sua pequena dimensão e uma movimentação muito rápida. 
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Solução para uma ameaça de deteção visual e a cerca de 1500 metros de distância? 
"Talvez uma caçadeira de canos serrados", admitiu Diogo Arroteia, frisando que 
estudar e encontrar essas respostas vão ser os próximos passos desta lição 
identificada. 

Para o ministro Azeredo Lopes, com o Swordfish 2018 "fica provado que temos de 
estar sempre a trabalhar para estarmos sempre preparados, fica provado que é 
impossível assegurarmos o que quer que seja se não trabalharmos em conjunto com 
os amigos e aliados, fica provado que temos uma excelente Marinha e uma 
capacidade de pensar exercícios" complexos e onde se testam as respostas aos 
mais recentes riscos e ameaças.” 

Também o emprego de meios cibernéticos pode não ser capaz de se antepor a 

esse tipo de ameaça porque o sistema de guiamento pode utilizar transmissões 

eletromagnéticas que lhe escapariam da capacidade de anular as emissões de comandos para 

os RPAs. 

Sabe-se que, de maneira geral, o sistema de controle das RPAs utliza as 

seguintes frequências: 

- 4.91 a 4.99 GHz (autorizada pela ANTAEL para controle de ‗drones‘); 

- 2.4.Hz; 

- Faixa entre 433 a 435 MHz; 

-Faixa entre 72 a 73 MHz; 

De todo modo, o abate, por meio eletromagnético ou por disparo de arma de 

fogo, deve levar em conta a existência de ordem para tanto e o sopesamento entre a 

necessidade operacional e os riscos para a integridade física das pessoas e dos bens sobre os 

quais, hipoteticamente, cairá o RPA abatido. Ou seja, volta-se aos princípios da razoabilidade, 

da proporcionalidade e da utilidade militar da ação e do uso da força. 

Ainda sobre o tema, conveniente o estudo, por parte do Assessor Jurídico, do 

E-3 e do E-2 do Comando empregado em GLO, a respeito da ICA 100-13 - Regras de Tráfego 

Aéreo para Circulação Operacional Militar, normativo da Força Aérea de manuseio restrito. 
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7. REGRAS DE ENGAJAMENTO E NORMAS DE CONDUTA 

 

a.  Introdução. 

 

Para quaisquer operações realizadas pelas Forças Armadas deve o 

Comando estipular Regras de Engajamento - internacionalmente conhecidas pelo acrônimo 

ROE (do inglês Rules of Engagement) para o uso da força e Normas de Conduta (NC) 

visando a disciplinar a atuação dos militares. 

As ROE são os meios pelos quais o Comando de uma Força Armada, 

empregada em uma operação de guerra (bélica) ou de não guerra (não bélica) mantém o 

controle sobre o uso da força no cumprimento da missão recebida do Poder Político. 

As NC, por sua vez, estipulam comportamentos a serem adotadas em 

situações que não implicam diretamente o uso da força. 

As ROE e as NC não são meios adequados para transmitir missões, tarefas 

ou instruções táticas. Os Comandantes devem, portanto, elaborar instruções táticas 

específicas, para que seus subordinados não tenham dificuldade ou dúvida quanto à aplicação 

da força. Nas situações em que são necessárias reações rápidas, principalmente as que 

envolvem militares na frente de combate, os Comandantes poderão utilizar respostas pré-

planejadas, elaboradas especificamente para cada situação, onde a resposta rápida não 

permitirá a existência de dúvidas ou a realização de consultas. 

É dever do Comandante, em qualquer nível, transmitir aos subordinados 

as ROE e as NC, colocá-las em prática mediante realização de atividades de instrução e 

exercícios, a fim de validá-las, e, durante situações reais de emprego, zelar pelo seu correto 

cumprimento. 

Em situações operacionais ao redor mundo, verifica-se seguir um padrão, 

no qual o Cmdo divulga as NC e as ROE autorizadas, assim como suas alterações, 

acrescentando ou excluindo ROE ou NC por mensagem operacional/ordem.  

Nessas hipóteses os Cmdo Subordinados poderão encaminhar, seguindo a 

sua cadeia de comando, as solicitações de alteração nas NC e nas ROE autorizadas, 

acrescentando ou excluindo ROE. 

É recomendável que a elaboração de ROE e NC, a par dos aspectos legais, 
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observem regiamente valores ou crenças, tradições, costumes e educação da população que 

vive no local onda a tropa será empregada, de modo a fazer com que a comunidade se torne 

sua mais importante aliada. Qualquer desrespeito, por mais insignificante que possa parecer, 

pode causar efeito negativo para as ações empreendidas.  

Outro fato a se considerar é o que Manual EB20-MC-10.103 denomina de 

Considerações Civil. De fato, as ações empreendidas por frações elementares poderão ter 

imediata repercussão na opinião pública e reflexos para toda a operação, daí a importância da 

elaboração das RE e NC. 

 

 

b. A denominação “Regras de Engajamento” e suas variações. O termo 

“Engajamento”. 

 

É preciso aclarar que embora a denominação Regras de Engajamento, 

adotada no Brasil, seja a mais comumente empregada, há outras denominações utilizadas. 

Em espanhol, encontramos as denominações ―reglas de enfrentamiento‖, ―reglas de 

intervención‖, ―reglas de conducta‖, ―reglas de combate‖; ―reglas de empeñamiento‖; 

―reglas de entrada o de encuentro em combate‖. Em Italiano é comum o termo ―regole di 

ingaggio‖, sua variante ―regole d‘ingaggio‖, mas também há o termo ―regole di condotta‖. 

Em francês encontraremos ―régles d‘engagement‖. Em inglês, como já dito, ―rules of 

engagement‖. Em alemão, ao lado da expressão em inglês, também encontramos 

―Verhaltensregeln‖ (código de conduta) e ―Einsatzregeln‖ (regras de uma missão militar). 

Em Portugal, prefere-se a terminologia ―regras de empenhamento‖. 

Mas o que vem a ser o termo ―engajamento‖? No Dicionário Aurélio, 

―engajamento‘ é contrato para certos serviços, alistamento; enquanto que ―engajar‖ é aliciar 

para o serviço pessoal; obrigar-se a serviço; filiar-se a uma linha ideológica e bater-se por 

ela‖. A origem de ―engajar‖ é o francês engager. 

PONCE DE LEÓN[1], adentrando com afinco nessa questão, cita que no 

dicionário inglês Merriam Websterque, há, dentre outros, o sentido de ―compromisso‖ 

(―commitment‖), no sentido de empenhar a palavra; ―encontro hostil‖ (―hostile encounter‖) 

entre forças militares. Também menciona o dicionário The Scribner-Bantam English, que 

traz o significado de comprometer-se mediante juramento ou contrato (―to bind by oath or 

contract‖) e ―entrar em conflito‖ (―to enter into conflict‖). Cita, ainda, o  Dictionnaire de 

https://www.jusbrasil.com.br/artigos/publicar#_ftn1
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l‘Académie Française que define usa o termo ―engagement‖ para designar, entre outros, o 

alistamento voluntario de um soldado e a importância que recebe por fazê-lo (―enròlement 

volontaire d‘un soldat; et mème de l‘argent qu‘il reçoit en s‘enròlant‖) e também como 

combate entre dos bandos ou exércitos (―un combat qui a lieu entre des corps détachés‖). O 

mencionado autor também relata que em italiano, o termo de origem francesa é utilizado 

como sinônimo de ―assumir uma obrigação‖; ―persuadir alguém a tornar-se soldado 

mediante pagamento‖; e ―entrar em guerra ou batalha‖. 

Assim, na doutrina estrangeira, o termo se liga, basicamente, ao embate 

entre forças bélicas. 

Essa definição, para o Direito Operacional Militar Brasileiro, precisa ser 

lapidada porque, aqui, as operações militares não se restringem a situações bélicas, 

abrangendo também as de não bélicas, dentre as quais a Operações na faixa de fronteira; a 

patrulha naval e a fluvial e combate ao tráfico aéreo ilícito, a Garantia da Lei e da Ordem, a 

Garantia da Votação e a Apuração, Segurança do Presidente da República, dentre outros. 

Em suma, o engajamento das Forças Armadas não se dará, em princípio, somente no embate 

com outras forças militares. 

Logo, para o Direito Operacional Militar Brasileiro, o termo 

―engajamento‖ convém ser entendido como o ato de entrar em confronto, mediante o uso 

legal da força, com força inimiga, oponente, força hostil ou agentes de perturbação da 

ordem pública, visando as necessidades de uma dada operação militar. 

 

c. O Conceito de Regras de Engajamento. 

 

Lembra PONCE DE LEÓN[1], em paradigmática e caudalosa 

monografia, que as notas essenciais presentes em qualquer definição de ROE repetem, 

quase sempre, que se trata de diretiva ou instrução oriunda da autoridade política ou do 

Comando Militar, especificando os requisitos, as condiciones e as circunstancias nas quais 

as tropas em operações podem recorrer ao uso da força em situações distintas daquelas nas 

quais possa exercer o direito a legítima defesa. 

O Glossário da Organização do Tratado do Atlântico Norte[2] define 

ROE como ―Diretivas emitidas pela autoridade militar competente nas quais são 

especificadas as circunstâncias e limitações sobre as quais as Forças iniciam e/ou continuam 

em combate contra outras Forças‖. 

No Dicionário Militar do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da 

América encontramos a seguinte definição: 

https://calaudyo.jusbrasil.com.br/artigos/487344660/as-regras-de-engajamento-como-tema-fundamental-de-direito-operacional-militar#_ftn1
https://calaudyo.jusbrasil.com.br/artigos/487344660/as-regras-de-engajamento-como-tema-fundamental-de-direito-operacional-militar#_ftn2
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―Regras de Engajamento - Diretrizes emitidas pela autoridade militar 

competente que delineiam as circunstâncias e os limites dentro dos 

quais as forças dos Estados Unidos iniciam e/ou continuam a combater 

com envolvimento de outras forças. Também chamadas ROE.‖[3] 

De acordo com o Glosario de Términos Militares del Ejército de Tierra 

Español[4], ROE são: 

―Diretivas emanadas pela autoridade militar para especificar as 

circunstâncias e limitações nas quais as forças iniciarão ou continuarão 

um enfrentamento (combate) com outras forças. Definem as 

circunstâncias, condições, grau e forma sob as quais se pode ou não 

aplicar a força. Estão redigidas em forma de proibições, limitações e 

autorizações, que regulam a aplicação controlada da força.‖[5] 

No Reino Unido, encontramos a seguinte definição no ―Manual of the 

Law of Armed Conflict[6]: 

―Instruções para comandos operacionais que estabeleçam as 

circunstâncias e limitações sob as quais a força armada pode ser 

aplicada pelas forças do Reino Unido para alcançar objetivos militares 

para a promoção da política do governo do Reino Unido.‖ 

Na doutrina italiana, PALUMBO[7] explica, da maneira seguinte, o que 

são ROE: 

―As chamadas regras de engajamento (Rules of Engagement - 

ROE) são de fato as instruções detalhadas emitidas para o pessoal 

militar, em vários níveis de comando, para indicar o comportamento em 

todas as circunstâncias possíveis, com, por exemplo, a indicação 

parâmetros sobre a identificação de um possível perigo, a atribuição de 

intenção hostil e o tipo de reação para ser implementado. 

É, naturalmente, uma questão que implica aspectos muito 

importantes do ponto de vista legal, tendo, além disso, a Magistratura 

italiana a competência para verificar a legalidade e regularidade da 

aplicação das disposições militares recebidas. 

As regras de engajamento devem, portanto, representar esse 

conjunto de regras, éticas, legais e processuais, que constituem um 

código de conduta, que especifica as circunstâncias e os limites do uso 

da força e que devem ser aplicadas pelo pessoal militar em uma 

determinada missão no teatro das operações. 

(...) 

Uma vez concluído o processo político-militar, as ROE tornam-se 

parte integrante do processo de planejamento, que as vê agora incluído 

nos planos operativos inter forças, nos ditos "planos de contingência", 

representando uma guia para os comandantes nos teatros de 

operação.‖[8] 

PRANTL[9] ensina que, para a União Europeia, ROE ―são diretrizes para 

comandantes e forças militares (incluindo os indivíduos) que definem as circunstâncias, 

condições, grau e forma como a força ou outras ações que podem ser interpretadas como 

https://calaudyo.jusbrasil.com.br/artigos/487344660/as-regras-de-engajamento-como-tema-fundamental-de-direito-operacional-militar#_ftn3
https://calaudyo.jusbrasil.com.br/artigos/487344660/as-regras-de-engajamento-como-tema-fundamental-de-direito-operacional-militar#_ftn4
https://calaudyo.jusbrasil.com.br/artigos/487344660/as-regras-de-engajamento-como-tema-fundamental-de-direito-operacional-militar#_ftn5
https://calaudyo.jusbrasil.com.br/artigos/487344660/as-regras-de-engajamento-como-tema-fundamental-de-direito-operacional-militar#_ftn6
https://calaudyo.jusbrasil.com.br/artigos/487344660/as-regras-de-engajamento-como-tema-fundamental-de-direito-operacional-militar#_ftn7
https://calaudyo.jusbrasil.com.br/artigos/487344660/as-regras-de-engajamento-como-tema-fundamental-de-direito-operacional-militar#_ftn8
https://calaudyo.jusbrasil.com.br/artigos/487344660/as-regras-de-engajamento-como-tema-fundamental-de-direito-operacional-militar#_ftn9
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provocativas podem ou não ser aplicadas. Não são usados para atribuir tarefas ou dar 

instruções táticas.‖ (Use of Force Concept for EU-led Military Crisis Management 

Operations - 1st revision, Part III: Use of Force/H/50). 

GOVERNALE[10], explicado as ROE no contexto dos aspectos legais 

das operações militares, ensina: 

―A diretiva do Ministro da Defesa, na sua qualidade de 

responsável político-militar, inclui disposições para dar à missão um 

enquadramento jurídico adequado, fornecendo parâmetros bem 

definidos para legitimar o uso da força. São regras reais de conduta 

que definem as circunstâncias, as condições, o grau, os procedimentos 

e prazos pelos quais a força pode ser aplicada. Elas tornam possível, 

portanto, garantir a necessária uniformidade das atividades de 

natureza política e militar no âmbito do direito internacional, mas, 

sobretudo, reduzem a probabilidade de má interpretação, por parte da 

autoridade militar, a respeito das diretivas adotadas em sede política. 

As ROE, definidas de tempos em tempos em relação à missão e ao 

contesto internacional em que as forças militares operarão, têm por 

finalidade permitir que as forças operacionais se ajustem prontamente 

conforme as mudanças no cenário político e militar. As regras 

definidas para as operações são afetadas por uma série de 

condicionantes de ordem legal (quadro de referência normativo), 

política e militar (consistentes com os limites de natureza do mandato). 

Assim, nas operações em que o contingente nacionais participam (como 

por exemplo, a "operação antiga Babilônia) no âmbito de forças 

multinacionais, as ROE adotadas pela autoridade militar nacional 

devem ser harmonizadas com as dos contingentes aliados participantes 

da missão e estarem em conformidade com o Direito Internacional 

Humanitário, prevendo eventuais limitações - ressalvas - decorrentes 

de normas legais de cada País. As ROE constituem, portanto, a fonte de 

referência para o pessoal do contingente e para os seus comandantes, 

que devem estar em conformidade comportamentos e ações estipulados, 

enquanto perdurarem as operações. Obviamente, para que as ROE 

possam ser aperfeiçoadas durante o andamento da operação, deve ser 

atribuído ao Comandante a faculdade de modular as regras de 

engajamento, dentro de limites definidos, autorizando a Autoridade 

elevar o limite de resposta em determinadas situações, sempre visando 

a garantir a incolumidade e a segurança do pessoal. Com efeito, as 

ROE baseiam-se na suposição de que é supremo dever do comandante 

da unidade garantir, em todos os casos, a defesa da tropa, 

salvaguardando a segurança dos homens e os meios que lhe são 

confiados. Assim, em situação de ataque (ação hostil), o Direito 

Internacional legitimará o uso da força, desde que tenha sido usado 

proporcionalmente à ameaça (intenção hostil).‖[11] 

ZEN-RUFFINEN[12] traz a definição de ROE adotada em manuais do 

Exército Suíço: 

―Diretrizes estabelecidas a nível nacional ou internacional e 

harmonizada entre as nações e os órgãos de segurança envolvidos, a 

https://calaudyo.jusbrasil.com.br/artigos/487344660/as-regras-de-engajamento-como-tema-fundamental-de-direito-operacional-militar#_ftn10
https://calaudyo.jusbrasil.com.br/artigos/487344660/as-regras-de-engajamento-como-tema-fundamental-de-direito-operacional-militar#_ftn11
https://calaudyo.jusbrasil.com.br/artigos/487344660/as-regras-de-engajamento-como-tema-fundamental-de-direito-operacional-militar#_ftn12
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fim de um emprego específico. Eles regulam o engajamento da tropa e, 

em particular, o uso da força e da coerção em caso de emprego, 

incluindo o uso de armas.‖ 

Segundo o Manual de Sanremo - uma das referências internacionais 

sobre o tema - as ROE são emitidas por autoridades competentes e contribuem no 

delineamento das circunstâncias e limitações dentro das quais as forças militares podem ser 

empregadas, a fim de alcançar seus objetivos. Elas são pensadas e redigidas como parte do 

processo de planejamento operacional, seja em paralelo ou como parte do desenvolvimento 

do plano de operação (OPLAN, em inglês), ou pela ordem de operações (OPORDER, em 

inglês). Podem estar incluídos nesses documentos ou publicados em separado, mediante 

uma mensagem ou de alguma outra forma. O OPLAN ou a OPORDER também 

estabelecerão a área geográfica (área de operações) onde se aplicarão as ROE. 

O Manual preconiza que as ROE devem ser treinadas e revisadas 

continuamente para assegurar que estejam claras e dentro da legalidade; que sejam 

suficientes para a missão a ser desempenhada, e que concedam ao comandante os poderes 

necessários para enfrentar efetivamente as ameaças surgidas. 

No Brasil, o ―Glossário das Forças Armadas‖ (MD35-G-01) assim define 

o que sejam as ROE: 

―REGRAS DE ENGAJAMENTO – Caracteriza-se por uma série de 

instruções pré-definidas que orientam o emprego das unidades que se 

encontram na área de operações, consentindo ou limitando determinados 

tipos de comportamento, em particular o uso da força, a fim de permitir 

atingir os objetivos políticos e militares estabelecidos pelas autoridades 

responsáveis. Dizem respeito à preparação e à forma de condução tática 

dos combates e engajamentos, descrevendo ações individuais e coletivas, 

incluindo as ações defensivas e de pronta resposta.‖ 

d. Importância. 

 

A questão central, portanto, das ROE, se refere ao uso da força durante as 

operações militares. Elas podem definir quando a força será usada, onde será usada e quão a 

quantidade da força será usada. 

Daí a importância do tema no Direito Operacional Militar e nas 

Operações Militares, seja em nível estratégico, operacional ou tático. 

PRANTL[13] menciona dois exemplos em que as ROE inapropriadas 

tiveram efeito devastador em Operações de Paz: Srebrenica, 1995, e Ruanda 1994: 

https://calaudyo.jusbrasil.com.br/artigos/487344660/as-regras-de-engajamento-como-tema-fundamental-de-direito-operacional-militar#_ftn13
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―Srebrenica teve lugar na Bósnia. Dentro de seis dias a cidade foi 

tomada. 

A Cruz Vermelha Internacional registrou que 7.363 homens foram 

posteriormente expulsos da cidade. Fontes não oficiais indicam que 

cerca de 10.000 pessoas morreram em batalhas ―mascaradas‖. As 

forças de paz holandesas da UNPROFOR eram responsáveis pela 

proteção do Enclave. Com base em mandato da ONU baseado no 

chamado" Capítulo Seis e Meio ", as regras de engajamento consistiam 

em" determinar áreas seguras e promover a retirada das forças 

atacantes ", mas não eram claras" para defender áreas seguras "ou" 

para garantir ou fazer cumprir a retirada das forças atacantes ". A 

razão para isso foi que o Conselho de Segurança da ONU não estava 

preparado para conceder à UNPROFOR as tropas e as habilidades 

necessárias para uma operação de imposição da paz. Por conseguinte, 

as tropas da UNPROFOR não conseguiram impedir os ataques sérvios 

e tiveram que ficar de braços cruzados ante o pior massacre na Europa 

após o fim da Segunda Guerra Mundial. 

Este exemplo demonstra como um mandato da ONU está 

causalmente ligado às regras de engajamento: uma força adaptada a 

um esforço de manutenção da paz com pouco efetivo e armamentos 

leves só pode ser empregado com as regras de engajamento 

implementadas. 

Em 2002, o governo holandês inteiro renunciou, por 

corresponsabilidade no massacre em Srebrenica. 

No âmbito da missão da UNAMIR no Ruanda, a falta de regras de 

engajamento adequadas também teve um sério impacto: os resultados 

da investigação revelaram haver conhecimento de que os elementos 

hutus acumulavam poderio bélico. 

O Comandante da Força da UNAMIR solicitou a liberação do 

ROE necessário para arrestar esse armamento dos grupos hutus, mas 

este pedido foi rejeitado. Além disso, as tropas da UNAMIR só podiam 

responder ao fogo depois de terem sido atingidas. Em abril de 1994, 

um genocídio inimaginável começou sem obstáculos: dentro em três 

meses, militares Hutus mataram 800.000 membros do Grupo do Povo 

Tutsis e membros moderados de sua tribo. Os peacekeepers só podiam 

revidar a atacas contra si, porque não dispunham de poderes 

operacionais adequados, tampouco de efetivos e meios. 

Esta missão foi uma das primeiras missões do" Capítulo Seis e 

Meio ", com as seguintes adições: além da autodefesa e da assistência 

de emergência, a força de paz também possuía a seguinte ROE" o uso 

da força até e incluindo a força mortal está autorizado a prevenir 

crimes contra a humanidade ". 

A partir disso, fica claro, mais uma vez, que a adequação das 

Regras de Engajamento deve ser constante, baseada na avaliação 

global da situação. E, ademais, pouco adianta conceder o poder de 

agir, via ROE, sem fornecer os recursos necessários.‖ 
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Cumpre acrescentar que atuação em Srebrenica resultou em condenação 

da Holanda na Corte de Apelação de Haia, em 27.6.2017. A Corte considerou o Estado 

holandês parcialmente responsável pelo denominado ―massacre de Srebrenica‖, 

condenando-o ao pagamento de cerca de 4,5 milhões de euros (aproximadamente 

R$16.700.000,00) às famílias das vítimas. Mas não só. Mais de 200 soldados holandeses 

demandam contra o Estado pedindo indenizações por terem sido enviados para ―uma missão 

irrealista e em circunstâncias impossíveis‖, nas palavras da ministra da Defesa da Holanda, 

Jeanine Henni-Plasschaert. [14] 

Ainda quanto à importância das ROE, podemos destacar o seguinte 

trecho da publicação do Ministério da Defesa Britânico, denominada ―JOINT DOCTRINE 

PUBLICATION 0-01 BRITISH DEFENCE DOCTRINE‖, de 2011: 

―A direção política, e as disposições operacionais e legais, necessárias 

para alcançar uma missão bem sucedida são estabelecida nas Regras de Engajamento 

(ROE). As ROE são projetadas para garantir que as atividades do pessoal militar 

permaneçam dentro da lei e sejam consistentes com a política do governo; elas não são 

uma declaração abrangente da lei ou da política, embora tenham em conta a ambos. As 

ROE definem as restrições impostas à atividade militar, bem como as liberdades permitidas 

e refletem o contexto operacional em que se prevê que a força possa ser usada. Um 

acompanhamento permanente das ROE é o direito legal inerente e inalienável de agir em 

defesa própria, quando isso for razoável e necessário.‖ 

e. Natureza Jurídica das ROE. 

ALÍA PLANA[15], no âmbito do avançado Direito Operacional Militar 

da Espanha, traça que as ROE são ordens ou conjuntos de ordens, destacado que as novas 

―Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real Decreto  96/2009, de 6 

de febrero‖ valeram-se do conceito e do regime jurídico das ordens, que podem se 

manifestar mediante uma proibição concreta, ou um comando positivo concreto, ou em uma 

autorização de emprego de armas nas circunstâncias estabelecidas. 

De qualquer modo, realça o doutrinador espanhol, as ROE não se 

prestam a meramente resumir os preceitos de Direito Internacional dos Conflitos Armados, 

porque há uma presunção de que sejam de conhecimento dos militares. 

Para DUSABE, no entanto, as ROE seriam elemento do Direito 

Internacional Humanitário, ―embora não constituam um regime legal em sentido estrito, até 

certo ponto, a sua base inclui os princípios do direito consuetudinário e do direito dos 

https://calaudyo.jusbrasil.com.br/artigos/487344660/as-regras-de-engajamento-como-tema-fundamental-de-direito-operacional-militar#_ftn14
https://calaudyo.jusbrasil.com.br/artigos/487344660/as-regras-de-engajamento-como-tema-fundamental-de-direito-operacional-militar#_ftn15
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/311537/decreto-96-09
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tratados do Direito Internacional Humanitário relevantes para as operações e para os direitos 

humanos.‖. 

No Direito Italiano foram elevadas à condição de excludente de ilicitude. 

É o que se observa da Lei 197/2009[16] - que trata da ―Conversão em lei, 

com alterações, do Decreto-Lei Novembro 4, 2009, n. 152, sobre medidas urgentes para a 

extensão da cooperação para o desenvolvimento e as intervenções em apoio aos processos 

de paz e de estabilização, bem como as Forças Armadas e a Polícia missões 

internacionais"[17]. Na mencionada norma, ficou consignada a excludente para os militares 

que usam a força, por meio de armas ou outras formas de coerção física, para as 

necessidades da operação militar "de acordo com as diretivas, as regras de engajamento ou 

ordens legitimamente emitidas‖[18]. 

No Direito Belga, conforme GOSSIAUX[19], as ROE foram entendidas 

como causa de justificação de autorização legal, como que disposições legislativas: 

―Do ponto de vista do direito internacional, estas regras não se 

encaixam em nenhuma das categorias de fontes do direito estabelecidos 

no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Eles, 

obviamente, não constituem uma obrigação convencional, nem um 

costume, nem qualquer outra fonte subsidiária do direito internacional. 

No máximo, pode-se considerá-los como diretrizes emanadas de uma 

organização internacional, como as directivas europeias que fixem um 

objetivo vinculativo a ser alcançado, mas deixando os Estados membros 

da organização livres para adotar os meios para alcançá-lo, mesmo 

mediante a adaptação da sua legislação nacional. 

As regras de engajamento, no entanto, têm uma característica que 

os torna irredutível a tal padrão que deve estar em conformidade com as 

legislações nacionais dos países participantes nas operações. 

Se alguém se refere à prática belga na matéria, a resposta para a 

questão da natureza jurídica das regras de engajamento foi feita por 

tribunais militares. 

Em vários casos relacionados com a condução de operações 

militares belgas relativas ao emprego junto à Força das Nações Unidas 

na Somália, o Conselho de Guerra Bruxelas argumentou na motivação 

de seus julgamentos que "s disposições da Parte Especial do Código 

Penal (não ocorrência dos artigos 392 e 398, seções 418 e 419) devem 

ser lidas em conjugação com o artigo 70 e com regras de engajamento 

que compõem o código de conduta da missão militar belga no exterior‖. 

Este texto sugere que o Conselho de Segurança considera essas 

regras de engajamento como disposições legislativas que podem 

concorrer com o artigo 70 do Código Penal (belga) que prevê como 

causa de justificação da autorização legal, ou seja, uma circunstância 

específica que afasta do comportamento do agente o caráter censurável 

ou a culpabilidade. 

https://calaudyo.jusbrasil.com.br/artigos/487344660/as-regras-de-engajamento-como-tema-fundamental-de-direito-operacional-militar#_ftn16
https://calaudyo.jusbrasil.com.br/artigos/487344660/as-regras-de-engajamento-como-tema-fundamental-de-direito-operacional-militar#_ftn17
https://calaudyo.jusbrasil.com.br/artigos/487344660/as-regras-de-engajamento-como-tema-fundamental-de-direito-operacional-militar#_ftn18
https://calaudyo.jusbrasil.com.br/artigos/487344660/as-regras-de-engajamento-como-tema-fundamental-de-direito-operacional-militar#_ftn19
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10631510/artigo-70-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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Um dos casos submetidos à apreciação do Conselho de Guerra em 

causa que uma sentinela alvejou, causado lesões corporais, uma criança 

somali que tentou invadir a zona de segurança à qual o militar tinha 

ordens de guardar e impedir o acesso. Depois de realizar as 

advertências habituais e disparar um tiro de advertência, o menor não se 

deteve e, em consequência, foi alvejado em suas pernas pela sentinela. A 

Corte absolveu o militar. 

O Auditor Geral, no entanto, recorreu da decisão de 21 de 

Dezembro 1994, inclusive para fins de esclarecimento sobre a natureza 

jurídica e a força vinculativa destas regras de engajamento emitidas 

para regulamentar o uso da força em cada uma das operações 

envolvendo as forças da ONU. 

A decisão do Tribunal militar belga foi proferida em 24 de Maio de 

1995 e confirmou a decisão do Conselho de Guerra, estabelecendo que 

as regras de engajamento não eram normas legislativas aptas a derrogar 

leis internas dos contingentes nacionais ou convenções ratificadas por 

essas leis, mas diretrizes políticas ou militares inseridas no conceito 

legal de ordem da autoridade e, para serem aplicáveis, devem estar de 

acordo com essas leis. 

Quando a legislação nacional da força de paz reconhece a causa 

de justificação pela autorização da lei (artigo 70 do Código Penal), 

nenhuma regra de engajamento pode impedir um soldado belga, 

integrante da força de paz, de recorrer, em situação de conflito armado 

internacional, limitado que seja aos meios ou métodos lícitos de combate 

previstos nas convenções internacionais ratificadas pelas leis do seu 

país.‖ 

 

O NATO Legal Deskbook, (edição de 2010,  p. 257) tratando dos efeitos 

legais das ROE, assim se manifesta: 

―Qual é o efeito legal decorrente da violação das ROE pelo 

pessoal militar? 

Quando o Pessoal Militar viola as ROE no âmbito da OTAN, o 

efeito dessa violação é determinado pela lei nacional. Para alguns 

países, as ROE são apenas orientações, com pouco efeito legal 

independente. Para outros países, as ROE são ordens, cuja violação é 

punível como qualquer outra violação de ordens. 

O pessoal militar pode usar as ROE como uma defesa legal? Se as 

ROE são formuladas e aplicadas de acordo com as leis internacionais e 

nacionais, essas ROE poderão ser empregadas como defesa contra 

alegação de irregularidade contra o membro do serviço? Mais uma vez,  

depende. Dentro da OTAN, as ROEs são autorizadas pelo NAC 

(Conselho do Atlântico Norte), ou seja, o mais alto órgão de tomada de 

decisões da OTAN. Isto implica que a cadeia de comando esteve 

envolvida e assumiu a responsabilidade de disseminar (passar adiante), 

garantir o entendimento, solicitar esclarecimentos e buscar alterações, 

conforme necessário. Também assume a responsabilidade de garantir a 

conformidade e determinar incompatibilidades. Neste contexto, as ROE 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10631510/artigo-70-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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são certamente relevantes para a questão da ilicitude, mas 

provavelmente não seriam consideradas determinantes.‖ 

 

Para a realidade do Direito Operacional Militar Brasileiro, há que se 

considerar que as ROE tem, quanto à sua emissão, natureza jurídica de ordem emanada pela 

autoridade militar competente. 

Nesse diapasão, sob o aspecto penal militar, as ROE podem ser 

consideradas como excludente de culpabilidade, preconizada no art. 38, b) do CPM, e, a 

depender de seu teor, por exemplo, as que abrangem a legítima defesa ou o estrito 

cumprimento do dever legal, como excludentes de ilicitude. 

 

f. Origens históricas. 

 

ZEN-RUFFINEN aponta a base moderna das ROE como surgidas em 

meados da década de 1950, durante a Guerra Fria. Elas viriam da Marinha dos Estados 

Unidos, cujos navios no alto mar foram regularmente confrontados com provocações pelos 

navios do Pacto de Varsóvia. E, para evitar qualquer mal-entendido ou erro que pudesse 

levar a possíveis escaladas, o Alto Comando da Marinha dos EUA decidiu fornecer a todos 

os seus comandantes no mar diretivas comuns, definindo determinados procedimentos, 

alguns dos quais relativos ao uso da força. Posteriormente, essa medida teria sido adotada 

pela Força Aérea, durante a Guerra da Coréia, e, mais adiante pelo Exército e pelo Corpo de 

Fuzileiros Navais. 

Mais tarde, foram sendo adotadas na Europa, pela maioria dos 

componentes das forças armadas (Terra, Mar, Ar, Gendarmerie e Forças Especiais), bem 

como as forças multinacionais que operam sob organizações internacionais com um sistema 

de defesa coletiva. 

 

g.  ROE e Normas de Conduta. 

 

A par das ROE, subsistem, no Direito Operacional Brasileiro, as Normas 

de Conduta (NC). Estas estipulam comportamentos a serem adotadas em situações que não 

implicam diretamente o uso da força. 

Segundo o contido na Portaria Normativa Nº 186/MD, de 31 de janeiro 

de 2014, que dispõe sobre a publicação ―Garantia da Lei e da Ordem‖:  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10615164/artigo-38-do-decreto-lei-n-1001-de-21-de-outubro-de-1969
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028353/c%C3%B3digo-penal-militar-decreto-lei-1001-69
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3.2.3.1 As Normas de Conduta são prescrições que contêm, entre outros 

pontos, orientações acerca do comportamento a ser observado pela tropa no trato com a 

população, pautado, sempre, pela urbanidade e pelo respeito aos direitos e garantias 

individuais. Sua exata compreensão e correta execução pela tropa constituirão fator 

positivo para o êxito da operação. As referidas normas serão consideradas quando da 

elaboração subsequente das Regras de Engajamento (RE). 

 

h. Elaboração das ROE. 

 

A elaboração das ROE deve levar em consideração o quadro político, os 

requisitos operacionais e os aspectos jurídicos. 

No quadro político, pode se dizer que possuem o propósito de assegurar 

que as políticas e objetivos de uma nação se refletem nas ações dos militares que conduzem 

as operações, notadamente em circunstâncias onde a comunicação com a autoridade de 

nível superior não é possível. Um exemplo citado por DUSABE, quanto ao quadro político, 

refere-se às ROE que restringem o envolvimento de determinados alvos ou o uso de 

determinados sistemas de armas, evitando, assim, a escalada das hostilidades, o que reflete 

propósitos políticos e diplomáticos nacionais em uma operação de guerra ou missão de paz. 

A par disso, se enquadram como preocupação política, a influência da opinião pública 

nacional e internacional. 

Lembra GOSSIAUX que a vontade política e o papel da opinião pública 

no desenvolvimento de uma operação militar são significativos para a elaboração das 

Regras de Engajamento. 

Nessa vertente, há de incluir a necessidade de que sejam observados 

regiamente, na elaboração das ROE, os valores, as crenças, as tradições, os costumes e a 

educação da população que vive no local onda a tropa será empregada. Qualquer 

desrespeito, por mais insignificante que possa parecer, pode causar efeito negativo para as 

ações empreendidas. 

Por seu turno, os requisitos operacionais desempenham um papel 

decisivo na elaboração das ROE, objetivando estabelecer parâmetros dentro dos quais os 

comandantes no campo devem operar para realizar a missão atribuída a uma unidade, sob o 

ângulo estreito do uso mínimo e necessário da força. As regras de engajamento se 

debruçarão, por exemplo, sobre os sistemas de armas a serem empregados e também 
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considerarão aspectos táticos, como o terreno, o inimigo, a missão, etc., a fim de atingir o 

objetivo político traçado pelo Estado. 

Nesse sentido, lembra GOVERNALE[20]: 

Por conseguinte, na preparação das ROE, são tidos em conta os 

princípios da necessidade, da proporcionalidade e da oportunidade em 

relação a atos hostis e/ou intenções susceptíveis de comprometer a 

segurança do pessoal e a integridade das instalações e materiais da 

força militar. A fim de permitir um melhor desempenho das atividades, 

os Comandantes podem emitir um lembrete individual - a chamada 

Carta do Soldado - detalhando e simplificando os procedimentos e 

regras comportamentais, com as limitações que não são mais permitidas 

do que as autorizadas a partir das ROE. 

 

Finalmente, afluem para as ROE os aspectos jurídicos, os quais devem 

fazer com que o objetivo político e os requisitos operacionais se conforme as disposições 

normativas do Direito Interno e do Direito Internacional. 

Por essa razão, a elaboração das ROE não pode ser missão apenas do 

Assessor Jurídico ou do Oficial responsável pelas operações, mas sim um trabalho 

abrangente e multidisciplinar. 

Ademais, é preciso ter em mente que não basta a elaboração das ROE, é 

preciso testá-las, realizando exercícios e simulações, a fim de que fiquem próximas à 

realidade do ambiente no qual serão empregadas. 

 

i. Proposta de padronização de ROE e NC em nível estratégico e operacional 

 

Por fim, convém que as ROE e as NC a serem baixadas nos níveis 

estratégico e operacional sejam condensadas de modo simplificado, seguindo o modelo 

proposto Manual de San Remo.  

Assim sugerimos, até para  o fim de diferenciá-las das ROE de San Remo, 

como Grupo 200, eis que as os grupos do mencionado Manual que vão de 10 até 150. 

Também por isso, sugere-se que as NC seja adotadas com Grupo 000 da seguinte maneira: 

NORMAS DE CONDUTA  

 

Grupo 000 - Normas de Conduta para Operações em Situação de Normalidade Constitucional 

Série 001 Op GLO 

https://calaudyo.jusbrasil.com.br/artigos/487344660/as-regras-de-engajamento-como-tema-fundamental-de-direito-operacional-militar#_ftn20
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Propósito Regular as Normas de Conduta comuns as Op GLO 

 001 A Todo cidadão deverá ser tratado com urbanidade e respeito. 

 001 B Nenhum cidadão será considerado ou tratado como agente perturbador da ordem 

pública. 

 001 C É proibida a prática de tortura física ou mental, ou atos violentos que atentem 

contra a dignidade do ser humano. 

 001 D Os militares deverão conhecer e exercitar as RE previstas para a operação.  

 001 E Aos Comandantes em todos os níveis cumpre despertar e aumentar a motivação 

de seus homens para a necessidade da obediência irrestrita às regras do bom e 

correto comportamento social, em todas as ocasiões e em todos os momentos. 

 001 F A Tropa deverá proceder com paciência e ponderação em relação aos APOP. 

 001 G Os Cmt, em todos os níveis, deverão procurar obter uma solução pacífica e 

negociada. 

 001 H Devem ser evitadas ações isoladas de Tropa que possam por em risco as Op. 

 001 I Todos os comandantes de fração deverão observar, fiscalizar e corrigir a conduta 

de seus subordinados. 

 001 J É vedado aos militares empregados o consumo de bebidas alcoólicas no período 

de emprego. 

 001 K Militares empregados proverão sua própria segurança. 

 001 L Quando interpelada, a tropa deve orientar o público a buscar informações na 

Seção de Comunicação Social designados pelo Cmdo. 

 001 M Todo e qualquer contato com a imprensa somente poderá ser realizado por 

elemento designado pelo Cmt OM empregada. 

 001 N  A segurança da fração deve ter prioridade em qualquer situação, por intermédio 

de medidas especiais para a segurança do material, em especial armamento, 

munição e viaturas. 

 001 O O planejamento e a execução da operação deverão contar com a participação de 

assessores jurídicos e de comunicação social das OM. 

 001 P As medidas de prestação de atendimento médico e primeiros socorros devem ser 

dispensados a qualquer pessoa ferida. 

 001 Q A tropa empregada deverá produzir e distribuir ―cartão do soldado‖, explicitando 

as práticas específicas relacionadas às regras de engajamento que permitam aos 

integrantes seguirem as orientações nelas postas. 

 001 R Nos deslocamentos motorizados para os locais da missão todos militares deverão 

estar corretamente fardados e posicionados em suas viaturas. 

 001 S Não é permitida a compra de gêneros alimentícios em bares e restaurantes durante 

a Operação. 

 001 T A apresentação individual deve ser mantida em alto nível durante toda a operação. 

 001 U Os alojamentos eventualmente utilizados devem ser restituídos limpos e nas 

mesmas condições em que foram recebidos. 

 001 V Quando o uso da força causar lesão, deve ser providenciada ou facilitada a 

prestação de socorro ou assistência médica aos feridos. 
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 001 W Quando o uso da força causar lesão ou morte de pessoa o fato deve ser 

comunicado ao seu superior imediato e à autoridade competente. 

 001 X Quando o uso da força causar lesão ou morte de pessoa preencher o relatório 

individual correspondente sobre o uso da força, esclarecendo as circunstâncias 

que levaram ao seu emprego. 

 001 Y Quando o uso da força causar lesão ou morte de pessoa promover a correta 

preservação do local da ocorrência. 

 001 Z Quando o uso da força causar lesão ou morte de pessoa recolher e identificar as 

armas e munições de todos os envolvidos, vinculando-as aos seus respectivos 

portadores no momento da ocorrência. 

 001 AA Quando o uso da força causar lesão ou morte de pessoa solicitar perícia 

criminalística para o exame de local e objetos bem como exames médico-legais. 

 001 AB Quando o uso da força causar lesão ou morte de pessoa comunicar os fatos aos 

familiares ou amigos da(s) pessoa(s) ferida(s) ou morta(s). 

 001 AC Quando o uso da força causar lesão ou morte de pessoa iniciar, a abertura de IPM 

para investigação imediata dos fatos e circunstâncias do emprego da força que 

resultaram em lesão corporal ou morte. 

Série 002 Op GVA 

Propósito Regular as Normas de Conduta Específicas de Op GVA 

 002 A É vedado aos militares empregados manifestar qualquer opinião sobre partidos 

políticos ou candidatos. 

 002 B Quando interpelada sobre assuntos correlatos à eleição, a tropa deve orientar o 

público a buscar informações na Seção de Comunicação Social da Organização 

Militar envolvida. 

 002 C Todo e qualquer contato com a imprensa somente poderá ser realizado por 

elemento designado pelo Cmt OM empregada. 

 002 C É vedada a realização de policiamento ostensivo em situação de normalidade. 

 002 D À tropa não compete realizar ações de implementação de toque de recolher em 

determinada cidade ou localidade em véspera de eleições, salvo ordem 

presidencial nesse sentido. 

 002 E Não está autorizada a guarda de urnas em instalações militares. 

 002 F É proibida a utilização de meios do Exército para o transporte de eleitores. 

 002 G Fica autorizada, em caráter excepcional, a condução de urnas em meios de 

transporte militares nas regiões carentes, desde que haja a presença de pessoal 

designado pelo TRE responsável pelas urnas, sendo ressalvado o direito dos 

fiscais e delegados de partidos políticos de as acompanharem. 

 002 H Deverão ser tomadas medidas de segurança adequadas durante o transporte das 

urnas e pessoal civil, visando a sua inviolabilidade. 

 002 I A segurança da fração deve ter prioridade em qualquer situação, por intermédio 

de medidas especiais para a segurança do material, em especial armamento, 

munição e viaturas. 

 002 J O planejamento e a execução da operação deverão contar com a participação de 

assessores jurídicos e de comunicação social das OM e, se possível, do Tribunal 
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Superior Eleitoral e/ou Tribunais Regionais Eleitorais. 

 002 K Nos deslocamentos motorizados para os locais da missão todos militares deverão 

estar corretamente fardados e posicionados em suas viaturas. 

 002 L Não é permitida a compra de gêneros alimentícios em bares e restaurantes durante 

a Operação. 

 002 M A apresentação individual deve ser mantida em alto nível durante toda a operação. 

 002 N Os alojamentos eventualmente utilizados devem ser restituídos limpos e nas 

mesmas condições em que foram recebidos. 

 002 O Aplicam-se, no que for cabível, as NC relativas à série 001. 

Série 003 Op em Faixa de Fronteira 

Propósito Regular as Normas de Conduta Específicas de Op em Faixa de Fronteira 

 003 A-

Z 

Reservadas 

Série 004 Op de Segurança de Autoridades e Viagens Presidenciais. 

Propósito Regular as Normas de Conduta Específicas de Op de Segurança de Autoridades e Viagens 

Presidenciais 

 004 A-

Z 

Reservadas 

Série 005 Op de GLO Ambiental. 

Propósito Regular as Normas de Conduta Específicas de Op GLO Ambiental 

 005 A-

Z 

Reservadas 

Série 006 Atribuições Subsidiárias 

Propósito Regular as Normas de Conduta Específicas em Atribuições Subsidiárias 

 006 A-

Z 

Reservadas 
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REGRAS DE ENGAJAMENTO  

 

Grupo 200 - Uso da Força em Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

Série 210 Uso de armas de fogo 

Propósito Regular o emprego de armas de fogo em Op GLO 

 210 A Está autorizado o uso de arma de fogo somente na direção do agressor 

CLARAMENTE IDENTIFICADO visando a ferir e não a matar; em casos de 

legítima defesa própria ou de terceiro contra perigo iminente de morte ou lesão 

grave. 

 210 B Está autorizado o uso de arma de fogo diante de caracterização de ato hostil que 

represente grave ameaça à integridade física da tropa e/ou da população. 

 210 C Está autorizado o uso de arma de fogo para preservação das instalações sob a 

responsabilidade das Forças Armadas e dos indivíduos e/ou bens colocados sob a 

custódia das mesmas. 

 210 D Está autorizado o uso de arma de fogo como resposta proporcional a ameaça 

concreta por parte dos oponentes.  

 210 E Está autorizado o uso de arma de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio 

em via pública se esse ato representar um risco imediato de morte ou lesão grave 

aos militares em operação ou a terceiros. 

 210 F Não está autorizado o uso de arma de fogo contra pessoa em fuga que esteja 

desarmada. 

 210 G Não está autorizado o uso de arma de fogo contra pessoa portando algum tipo de 

arma, que não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos militares 
em operação ou a terceiros.  

 210 H (Não é permitido) (Somente será permitido nas situações - descrever-) apontar 

arma de fogo contra pessoas durante os procedimentos de abordagem . 

 210 I  As armas devem estar alimentadas e travadas (fechadas), para evitar disparos 

acidentais. 

 210 J Carregamento de arma de fogo deverá ser comandado pelo comandante da 

fração. 

 210 K Não está autorizada a realização de tiros de advertência em área urbana. 

 210 L A realização de ―fogo‖ somente ocorre mediante ordem expressa do militar mais 

antigo, a menos que o militar esteja só. 

 210 M Está autorizada a realização de fogo, sem necessidade de ordem, em casos de 

legítima defesa. 

 210 N Deve ser interrompido o fogo quando o agressor houver cessado a ameaça. 

 210 O Os tiros devem ser direcionados para os membros inferiores dos agressores, com 

o objetivo de incapacitá-los, ou para o motor/pneus do veículo, salvo 

impossibilidade de fazê-lo. 

 210 P Disparos devem ser realizados TIRO A TIRO. 
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 210 Q É vedado atirar pelas costas do agressor em fuga que esteja desarmada ou, 

estando armada, não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos 

militares ou terceiros. 

 210 R É proibido o uso de munição de festim. 

 210 S 
É proibido atirar em alvos distantes e situados em locais movimentados com 

riscos para a população.  

 210 T 
É proibido o uso de armamento e munição de caráter particular. 

 210 U 
O simples porte de arma branca não ensejará o engajamento pelo fogo por parte 

da fração. 

 210 V-

Z 
Reserva 

Série 211 Uso de armas de algemas 

Propósito Regular o emprego de algemas em Op GLO 

 211 A É permitido usar algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga do 

preso. 

 211 B É permitido usar algemas quando o conduzido representar perigo para a 

integridade física da fração empregada. 

 211 C O uso de algemas deve ser registrado justificadamente por escrito. 

 211 D-Z Reserva 

Série 212 Uso de armas não letais (Instrumento de Menor Potencial Ofensivo - IMPO) 

Propósito Regular o emprego de armas não letais (Instrumento de Menor Potencial Ofensivo - 

IMPO) em Op GLO 

 212 A É permitido o porte e o uso de IMPO pelos integrantes da fração empregada. 

 212 B É vedado o emprego de IMPO quando a parte abordada ou conduzida não 

esboçar resistência e colaborar com as orientações recebidas da fração. 

 212 C Para munições que lançam projéteis de borracha, a visada deverá ser feita no 

centro do corpo, em grandes áreas musculares e, se possível, nos membros 

inferiores. A cabeça e o pescoço não deverão ser visados. 

 212 D Quando o objetivo for dissuadir agentes perturbadores da ordem pública, deverão 

ser efetuados disparos na altura dos joelhos. 

 212 E Deverá ser evitado o disparo de projéteis de borracha em pessoas postadas em 

locais altos. 

 212 F Deverão ser respeitadas as distâncias mínimas previstas nos respectivos manuais 

técnicos dos IMPO empregados. 

 212 G A utilização em dias chuvosos ou úmidos, bem como simultâneo com jato d‘água 

deverá ser evitada. 
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 212 H Não aplicar golpes de tonfa ou cassetete em pontos vitais do corpo humano, 

priorizando as dobras e articulações dos membros inferiores. 

 212 I IMPO não devem ser empregados contra idosos, gestantes, crianças e portadores 

de necessidades especiais, a menos que seja recurso necessário à preservação da 

integridade física dos membros da tropa empregada. 

 212 J O emprego da granada de gás lacrimogêneo deverá observar direção e velocidade 

do vento deverão ser favoráveis à fração. 

 212 K O lançamento direto da granada de gás lacrimogêneo sobre pessoas deverá ser 

evitado. 

 212 L É proibido o emprego da granada de gás lacrimogêneo contra idosos, gestantes, 

crianças e portadores de deficiência, quando estiverem isolados. 

 212 M-Z Reserva 

Série 213 Posto de Bloqueio e Controle de Estradas ( PBCE) 

Propósito Regular ações a serem realizadas em Posto de Bloqueio e Controle de Estradas durante Op 

GLO 

 213 A É permitida (não é permitida) a realização de PBCE em (discriminar os locais). 

 213 B É permitida a identificação de pessoas e revista de suspeitos durante o PBCE. 

 213 C O emprego de armas letais, algemas e IMPO em PBCE deve seguir as regras das 

séries 210,  211 e 212. 

 213 D Revistas de coisas e pessoas estão autorizadas em caso de fundada suspeita de 

cometimento de crime, porte ilegal de arma ou porte de substância entorpecente. 

 213 E Identificação de pessoas se dá mediante apresentação da carteira identidade, 

carteira de trabalho, carteira profissional ou carteira de motorista. 

 213 F Em caso de revistas em caminhões, não é permitido revistar, se houver, a área da 

boleia na qual o caminhoneiro dorme sem mandado, devendo ficar o veículo 

retido até a obtenção de mandado, se houver fundada suspeita de ocorrência de 

crime. 

 212 G-Z Reserva 

Série 214 Prisão. 

Propósito Regular procedimento para prisão durante Op GLO 

 214 A Lavratura de Auto de Prisão em Flagrante Delito, confecção de Termo de 

Apreensão de Material, perícias em geral, entre outras, decorrentes da prisão ou 

apreensão em flagrante delito de pessoas e de material ilícito, deverão ser 

tomadas por órgãos especializados das Forças Armadas, para os crimes 

militares; da Polícia Civil, para os crimes comuns em geral; e da Polícia Federal, 

para os crimes comuns de sua competência. 

 214 B Cumprimento de mandado de prisão é de competência das polícias judiciárias. 

 214 C O uso da força para execução de prisão, por meio de armas letais, não letais e 

algemas, segue as regras das séries 210, 211 e 212 das presentes RE. 
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 214 D É permitida a realização de prisão de pessoa encontrada portando 

ostensivamente arma de fogo. 

 214 E É permitida a prisão de pessoas por atitudes que caracterizem desacato contra a 

fração empregada. 

 214 F Qualquer prisão deve ser comunicada imediatamente à autoridade judiciária e ao 

Comandante da Op. 

 214 G 
Qualquer preso deve ser conduzido imediatamente à autoridade policial 

competente. 

 214 H Menor apreendido deve ser encaminhado ao juizado de menores ou à autoridade 

policial competente. 

 214 I 
Todas as pessoas detidas por cometimento de crime militar deverão ser 

submetidas a exame de corpo de delito. No caso de crime comum, essa 

providência compete às autoridades de polícia judiciária. 

 214 J O autor de crime contra a pessoa ou contra o patrimônio deverá ser preso em 

flagrante delito e encaminhado à Autoridade Policial competente. 

 214 K-Z Reserva 

Série 215 Revistas 

Propósito Regular procedimento para revistas de pessoas e coisas durante Op GLO 

 215 A-Z Reserva 

Série 216 Busca e Apreensão 

Propósito Regular procedimento para realização de busca e apreensão domiciliar durante Op GLO 

 216 A-Z Reserva 

Série 217 Manifestações e Controle de Distúrbios 

Propósito Regular procedimento para  manifestações e controle de distúrbios durante Op GLO 

 217 A-Z Reserva 

 

 

Deve ficar registrado que as RE e NC acima propostas são meramente 

exemplificativas e, por isso, devem ser complementadas, acrescidas ou retiradas consoante as 

necessidades da Operação, o ambiente da missão e o poder de polícia conferido à autoridade. 

De modo nenhum as RE e NC acima propostas devem ser encaradas como 

as únicas possíveis e, espera-se que nas próximas edições, com as colaborações recebidas, 
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sejam aprimoradas e acrescidas de modo a se tornar um banco de ROE e NC que possam vir a 

ser utilizadas no âmbito das Op GLO. 

Trata-se, tão-somente, de uma proposta de modo a padronizar e criar um 

quadro de RE e NC possíveis para Op GLO, com base no que se faz internacionalmente, em 

especial, quanto ao Direito Internacional dos Conflitos Armados. 

 

j. Proposta de modelo de ROE e NC para nível tático. 

 

No nível tático, as RE e NC devem ser transmitidas de forma clara ao 

militar que estiver na ponta da linha. Assim, devem adotar modelo que reputarem mais 

conveniente para a tropa. Como exemplo, traz-se um modelo que traduz em linguagem 

simples as regras condensadas no modelo proposto anteriormente: 

ENTRADA EM RESIDÊNCIA – CRFB/88 

 ―a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 

podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo 

em caso de FLAGRANTE DELITO ou DESASTRE, ou 

PARA PRESTAR SOCORRO, ou, DURANTE O DIA, 

por determinação judicial;‖ 

HIPÓTESES  

Flagrante delito; Desastre; Para prestar socorro; ou, 

Durante o dia, por determinação judicial. 

 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO 

As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se 

o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de 

penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o 

mandado ao morador, ou a quem o represente, 

intimando-o, em seguida, a abrir a porta. 

 

 

PROCEDIMENTOS COM MENOR 

Definições: 

1. Criança – pessoa até 12 anos de idade incompletos 

2. Adolescente – pessoa entre 12 e 18 anos de idade 

incompletos 

3. Adolescente não pratica crime e sim ato infracional 

4. Adolescente não é preso e sim apreendido 

5. O adolescente somente será privado de sua liberdade 

em FLAGRANTE DE ATO INFRACIONAL ou por 

ORDEM ESCRITA e fundamentada da 

AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE. 

6. Em caso de apreensão de menor providenciar para 

que seja conduzido ao Juizado de Menores pela Polícia 

Civil ou Federal para as providências necessárias. 

7. NÃO CONDUZIR MENOR EM VIATURA 

FECHADA OU EM ALGUM TIPO DE 

CAMBURÃO. 
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REVISTA DE PESSOAL 
1. Realizar a revista somente quando houver indícios da 

ocorrência de crimes (FUNDADA SUSPEITA). Ex. 

volume na cintura, etc. 

2. Falar com o cidadão o mínimo indispensável. 

3. Empregar policiais/militares do segmento feminino, se 

houver, para fazer a revista em mulheres. Caso contrário, 

a suspeita deverá ser  conduzida à Delegacia de Polícia 

Civil para revista por pessoal especializado ou deverá ser 

solicitado a uma cidadã que proceda a revista. 

4.Havendo resistência à revista, comunicar o Cmt da 

fração. 

5. Informar ao cidadão sobre a nossa missão naquele 

local. 

6. Caso ocorra falta de respeito do cidadão para com a 

tropa, manter a calma e cordialidade; advertir o cidadão 

que tal atitude poderá configurar o crime de desacato. 

7. Havendo manutenção da atitude hostil efetuar a 

prisão e prov. a condução para a Autoridade Militar 

lavrar o APFD. 

 

 

 PRINCIPAIS CRIMES MILITARES NAS 

OPERAÇÕES 
 

1. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU 

VIOLÊNCIA, art. 177 do CPM; 

 

2. AMEAÇA, Art. 223 do CPM; 

 

3. DESACATO A MILITAR, art. 299 do CPM; 

 

4. DESOBEDIÊNCIA, art. 301 do CPM; 

 

 

USO DE ALGEMAS 
 

 "Só é lícito o uso de algemas EM CASO DE 

RESISTÊNCIA e de fundado RECEIO DE FUGA ou de 

PERIGO À INTEGRIDADE FÍSICA PRÓPRIA OU 

ALHEIA, por parte do preso ou de terceiros, justificada 

a excepcionalidade por escrito, sob pena de 

responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou 

da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato 

processual a que se refere, sem prejuízo da 

responsabilidade civil do Estado". 

 

O uso de algemas fora destas hipóteses configura 

ABUSO DE AUTORIDADE (Lei 4.898/65 ).  

 REVISTA DE SUSPEITOS 

1. Se for possível, solicitar a elemento policial que 

faça a revista. 

2. Os militares acompanham a revista feita pelo 

policial. 

3. Se não houver o policial, realizar a revista 

somente quando houver evidências da ocorrência 

de ilícitos. 

4. Solicitar que o próprio suspeito levante a 

camisa ou as barras das calças. 

5. Se não for obedecido, executar a revista.  

6. Falar com o suspeito o mínimo indispensável. 

7. Empregar agentes de segurança do segmento 

feminino para fazer a revista em mulheres.  

8. Recolher e guardar todos os objetos pessoais 

(somente aqueles relacionados com o ilícito 

praticado), armas e substâncias apreendidas. 

9. Somente tocar no suspeito durante a revista. 

10. Se confirmado o ilícito, conduzir o preso ao órgão 

especializado para a lavratura do Auto de Prisão em 

Flagrante Delito 

  

 

Cabe observar que é exatamente esse o tipo de detalhamento simples das 

RE e NC recebidas que se passa em operações, por exemplo, das Forças Armadas dos Estados 

Unidos. A título de exemplificação, traz-se cuja cópia do cartão de regras de engajamento 

para a Operação Iraque Livre (IRAQI FREEDOM) segue transcrita: 
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ARMED CONFLICT (MAJOR COMBAT OPERATIONS): OPERATION IRAQI FREEDOM (IRAQ, 2003)  

CFLCC ROE Card  

1. On order, enemy military and paramilitary forces are declared hostile and may be attacked subject to the following 

instructions:  

a. Positive identification (PID) is required prior to engagement. PID is a reasonable certainty that the proposed target is a 

legitimate military target. If not PID, contact your next higher command for decision.  

b. Do not engage anyone who has surrendered or is out of battle due to sickness or wounds.  

c. Do not target or strike any of the following except in self defense to protect yourself, your unit, friendly forces, and 

designated persons or property under your control:  

• Civilians  

• Hospitals, mosques, churches, shrines, schools, museums, national monuments, and any other historical and 

cultural sites.  

d. Do not fire into civilian populated areas or buildings unless the enemy is using them for military purposes or if necessary 

for your self-defense. Minimize collateral damage.  

e. Do not target enemy infrastructure (public works, commercial communication facilities, dams). Lines of communication 

(roads, highways, tunnels, bridges, railways), and economic objectives (commercial storage facilities, pipelines) unless 

necessary for self defense or if ordered by your commander. If you must fire on these objects to engage a hostile force, 

disable and disrupt, but avoid destruction of these objects if possible.  

 

2. The use of force, including deadly force, is authorized to protect the following:  

• Yourself, your unit, and friendly forces.  

• Enemy prisoners of war.  

• Civilians from crimes that are likely to cause death or serious bodily harm, such as murder or rape.  

• Designated civilians and/or property, such as personnel of the Red Cross/Red Crescent, UN, and U.S./UN 

supported organizations.  

 

3. Treat all civilians and their property with respect and dignity. Do not seize civilian property, including vehicles, unless you 

have permission of a company level commander and you give a receipt to the property‘s owner.  

4. Detain civilians if they interfere with mission accomplishment or if required for self defense.  

5. CENTCOM General Order No. 1A remains in effect. Looting and the taking of war trophies are prohibited.  

 

REMEMBER  

• Attack enemy forces and military targets  

• Spare civilians and civilian property, if possible.  

• Conduct yourself with dignity and honor.  

• Comply with the Law of War. If you see a violation, report it.  

 

These ROE will remain in effect until your commander orders you to transition to post-hostilities ROE  

As of 311334Z JAN 03  
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TRADUÇÃO LIVRE: 

 

Cartão de Regras de Engajamento  

 
1. Mediante ordem, forças inimigas militares ou paramilitares são declaradas como hostis e podem ser 

atacados observadas as seguintes instruções:  

a. Antes do engajar ataque é necessária a identificação positiva. Identificação positiva é a razoável 

certeza de que  os alvos  visualizados são alvos miliares legítimos. Caso não ocorra a Identificação 

positiva, contate o canal de Comando competente para decisão.  

b. Não ataque  qualquer um que tenha se rendido ou que esteja fora de combate por se encontrar 

doente ou ferido.  

c. Salvo em sua legítima defesa ou em legítima defesa de sua unidade, forças amigas, pessoas ou bens 

designados , não alveje: 

  - civis;  

- hospitais, mesquitas, igrejas, templos, escolas, museus, monumentos nacionais, e quaisquer 

outros locais históricos e culturais.  

d. Não efetue disparos em áreas civis habitadas ou contra edifícios, a menos que o o inimigo as esteja 

usando para fins militares ou para sua legítima defesa. Minimize os danos colaterais.  

e. Não alveje infraestruturas do inimigo, (obras públicas, meios de comunicação comerciais, 

barragens), linhas de comunicação (estradas, auto-estradas, túneis, pontes, vias férreas) a menos que 

seja necessárioa para sua legítima defesa ou se isso for ordenado pelo seu Comandante. Os disparos 

nesses objetos deve objetivar dsativar ou interromper o uso por força hostil, se possível, evitando a 

destruição desses meios. 

2. Fica autorizado o uso da força, inclusive força mortal para proteção: 

- de si próprio, de sua unidade e de forças amigas; 

- de prisioneiros de guerra; 

- de civis, contra crimes que possam causar morte ou lesão corporal grave, como assassinato ou 

estupro; 

- de civis ou pessoas designadas assim como pessoa da Cruz Vermelha, do Crescente Vermelho, da 

Organização das Nações Unidas e organizações de suporte dos Estados Unidos ou da ONU. 

3. Trate todos os civis e suas propriedades com respeito e dignidade. Não apreenda bens civis, 

inclusive automóveis, a menos que haja permissão de Comandante de Companhia e, ainda assim, 

mediante recibo ao proprietário do bem. 

4. Detenha civis que interferirem no cumprimento da missão ou se isso for necessário para sua 

legítima defesa. 

5. Ordem Geral Nr 1ª permanece em vigor: saques e a tomada de despejos de guerra são proibidos. 

LEMBRE-SE: 

- Ataque forças inimigas e alvos militares 

- Poupe civis e propriedades civis, se possível 

- Conduza suas ações com dignidade e honra. 

- Cumpra a Leis da Guerra. Denuncia as violações que presenciar. 

 

Estas regras de Engajamento permanecerão em vigor até que seu comandante ordene a transição para 

Regras de Engajamento de pós-hostilidade. 
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CONCLUSÃO 

 

Vasto é o campo jurídico que abrange a atuação das Forças Armadas nas 

Op GLO. Os temas enfrentados em uma Op GLO não se resumem aos aqui contidos e podem 

sofrer inúmeras variações. Todavia, no presente trabalho, estão apresentadas as cenas mais 

comuns que se visualizam durante a atuação da Tropa nesse tipo de operação. É um caminho 

possível de ser seguido. Deve ser adaptado conforme as situações vivenciadas 

operacionalmente. 

 

Oxalá o presente trabalho alcance o objetivo de auxiliar a todos os que 

com ele travarem contato, na certeza da legalidade da atuação da Tropa e na necessidade da 

observância do ordenamento jurídico nacional, quando do preparo e do emprego da Força nas 

Op GLO. 

 

Para que este trabalho possa ser aperfeiçoado, o e-mail 

calaudyo@gmail.com está disponível para sugestões e críticas. 

 

 

 

mailto:calaudyo@gmail.com
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