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INSTRUÇÕES SOBRE NOÇÕES DE TIPOS PENAIS: UMA VERIFICAÇÃO
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RESUMO
O Exército Brasileiro  tem sido  cada vez mais  demandado em operações  de cooperação e
coordenação com agências. Esta pesquisa aponta quais os principais tipos penais de maior
incidência nessas operações, particularmente quando em garantia da lei e da ordem ou em
outras ações de cooperação e coordenação com agências,  como a segurança de grandes
eventos.  Conhecer  os  tipos  penais  mais  comuns  incrementa  o  adestramento  dos  militares
empregados na operação e uma resposta adequada à situação-problema apresentada evita a
escalada da crise, contribui para a conquista do apoio da população e dissuade os agentes
perturbadores da ordem pública de perpetrarem novos atos hostis. Ademais, a pesquisa lança
bases para outros trabalhos a respeito do melhor conteúdo para o Adestramento de Quadros
no âmbito da CTTEP, oportunidades de melhoria na qualificação e/ou adestramento dos cabos
e soldados do efetivo profissional e sugestões de instruções aos Quadros de uma Organização
Militar, dentre outros. 

Palavras-chave:  Adestramento.  Quadros.  Garantia  da  Lei  e  da  Ordem.  Grandes  Eventos.
Conhecimento jurídico. Tipos penais.

ABSTRACT
The  Brazilian  Army  has  been  increasingly  in  demand  in  cooperation  and coordination  with
agencies.  This  research  indicates  which  are  the  main  types  of  crime  that  have  a  greater
incidence in these operations, particularly when in guarantee of law and order or in other actions
of cooperation and coordination with agencies, such as security of greats events. Knowing the
most common criminal types increases the training of the military personnel employed in the
operation and the proper response to a problem situation presented avoids the escalation of the
crisis, contributes to conquer the support of the population and dissuades the disturbing agents
of public order from perpetrating new hostile acts. In addition, the research lays the foundations
for other investigation on the best content for the training of CO & NCO within the scope of the
CTTEP, opportunities for improvement in the qualification and / or training of the corporal and
soldiers of the professional staff and suggestions for instructions to the CO & NCO of a military
organization, among others.

Keywords: Training. CO & NCO. Guarantee of law and order. Greats events. Law knowledge. 
Penal Law types.
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1 INTRODUÇÃO

O Brasil é uma nação cuja formação e consolidação democrática exigiu das

Forças Armadas atuação constante. Cita-se a defesa contra as invasões estranhas à

metrópole  portuguesa  enquanto  colônia,  a  manutenção  da  integridade  territorial

durante o Império, a Proclamação da República e as operações de defesa externa e

interna ao longo do século XX.

Atualmente,  para  continuar  a  ser  um  dos  esteios  da  nação,  o  Exército

Brasileiro  estrutura  sua  preparação  e  prontidão  operativa  em  ciclos  anuais  de

instruções  de  qualificação,  capacitação  e  adestramento.  Essas  instruções  são

agrupadas e reguladas por “Programas-Padrão” (PP). 

Em face  do possível  emprego  em situações  de  anormalidade  institucional

(GARCIA, 2009, p. 11), o Comandante do Exército sintetizou e atualizou o emprego

da Força (BRASIL, SIPLEX, 2011) no Sistema de Planejamento do Exército onde

definiu como missão da Força Terrestre: “Defender a Pátria, Garantir  os Poderes

Constitucionais,  a  Lei  e  a  Ordem.  Apoiar  a  Política  Exterior  do  País.  Cumprir

atribuições subsidiárias. ” 

A  fim de se manter  à  altura  de tais  missões,  anualmente os Quadros  do

Exército  Brasileiro  –  assim  entendidos  como  o  efetivo  profissional  da  Força  –

participam de diversas instruções denominadas “Capacitação Técnica e Tática do

Efetivo Profissional” (CTTEP). 

Tal qual todas as instruções de qualificação, capacitação ou adestramento do

Exército, a CTTEP também se apresenta através de um “Programa-Padrão” (PP) de

natureza vinculante aos instrutores dos Corpos de Tropa e que, dentre outros, baliza

e nivela o padrão de desempenho dos militares do Exército por todo o Brasil. 

1.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS
      a. O Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB) é o
documento de alto  nível  da atividade de Preparo da Força Terrestre,  de
caráter  normativo  e  doutrinário,  que  estabelece  os  fundamentos  e  a
sistemática da Instrução Individual e do Adestramento.
      b. O Programa de Instrução Militar (PIM) é o documento decorrente do
SIMEB,  de  periodicidade  anual,  por  meio  do  qual  o  Comandante  de
Operações  Terrestres,  observando  a  realidade  da  conjuntura,
principalmente a orçamentária, orienta o planejamento do ano de instrução
e assegura a coordenação e a avaliação das atividades.
       c.  Os  Programas-Padrão  (PP)  constituem-se  em  instrumentos
fundamentais para o acionamento da IM e definem o modo ideal de conduzi-
la. No entanto, torna-se imperativo promover uma constante otimização do
custo  e  do  benefício  da  atividade-fim,  conciliando  diversos  fatores,  tais
como:  a  duração  dos  períodos  de  instrução,  a  evolução  qualitativa  dos
contingentes  incorporados,  a  racionalização  na  aplicação  dos  recursos
financeiros e a redução do desgaste do material.” (SIMEB, 2011, p. 1-2)
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As instruções do PP da CTTEP se desenvolvem de fevereiro até meados de

julho, quando tem início o período de adestramento básico de cada ano de instrução

(SIMEB, 2011, p. 4-1). 

Isso  ocorre  em  paralelo  à  formação  inicial  do  efetivo  variável  (soldado

“recruta”) recém incorporado no Exército. É dizer, quem nunca foi militar aprende a

sê-lo  e  os  militares  já  formados  noutros  anos  são  “capacitados”  para  que  se

mantenham atualizados e prontos.

Em tese, somente no 2º semestre toda a tropa (efetivo profissional e efetivo

variável) participaria dos períodos de adestramento (básico e avançado) agrupada

em  suas  respectivas  frações  constituídas  e,  assim,  prontas  para  executar  as

missões afetas a cada tipo de Organização Militar.

Contudo, tal procedimento não era compatível com o dever de prontidão do

Exército em decorrência do explicitado no caput do Art. 142 da Constituição Federal:

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. (BRASIL, 1988)

Como instituição nacional permanente e regular, o Exército Brasileiro, dentre

outras,  tem  a  destinação  de  se  manter  apto  à  convocação  por  quaisquer  dos

Poderes Constitucionais para ser empregado em Garantia da Lei e da Ordem, como

preconizado acima, e em qualquer época do ano. 

Havia, então, a necessidade de se ter militares aptos o mais cedo possível a

atuarem  em  Garantia  da  Lei  e  da  Ordem  como  preceitua  a  Carta  Magna  da

República. 

Com isso,  o  Exército  adotou  o  procedimento  de  adiantar  a  execução  do

adestramento em Op GLO para logo após o término da Instrução Individual Básica

(IIB)  do  recruta,  anualmente.  Nessa  ocasião  a  CTTEP se  engraza  na  Instrução

Individual de Qualificação (IIQ) do efetivo variável, SIMEB (2011, p. 4-3). 

Essa decisão veio regulada (BRASIL, COTER, 2011) e explicitada no Sistema

de Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB) ora em vigor:

1.7 ORIENTAÇÃO GERAL DO SIMEB
   a. Adestramento para as operações de Defesa Externa
[...]
   b. Adestramento para as operações de Garantia da Lei e da Ordem
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       A IM (IM: Instrução Militar) deverá ser conduzida de modo a assegurar
o mais cedo possível, o adestramento da Força Terrestre para a realização
de Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO). (SIMEB, 2011, p.
1-3) [grifo nosso]

Dessa forma, termina-se a instrução individual básica do efetivo variável e,

antes que se inicie a de qualificação, a formação inicial do recruta e a capacitação

dos Quadros são interrompidas para que todos, o quanto antes, se preparem para o

emprego conjunto em GLO.

Especificamente nesta pesquisa, o foco será o PP da CTTEP, no que tange o

capítulo “24. Garantia da Lei e da Ordem” e eventual necessidade de atualização

deste Programa. 

Este  PP  é  a  preparação  anterior  dos  Quadros  para  participarem  do

adestramento  conjunto  em  GLO  com  o  efetivo  variável,  bem  como  a  base  do

adestramento dos oficiais, sargentos, cabos e soldados do efetivo profissional para o

emprego em Grandes Eventos.

1.1 PROBLEMA

Num  eventual  emprego  em  Grandes  Eventos  ou  em  GLO  pode-se  ter

diversas  condutas  por  parte  dos  “Agentes  de  Perturbação  da  Ordem  Pública”

(APOP). Identificar aquelas que poderiam configurar ilícito penal é fundamental para

o pleno êxito da missão.

Agentes  de  Perturbação  da  Ordem  Pública  (APOP) são  pessoas  ou
grupo  de  pessoas  cuja  atuação  momentaneamente  comprometa  a
preservação da ordem pública ou ameace a incolumidade das pessoas e do
patrimônio. 
Ameaças são atos ou tentativas potencialmente capazes de comprometer a
preservação da ordem pública ou ameaçar a incolumidade das pessoas e
do patrimônio. (BRASIL, MD 33-M-10, 2014, p. 15/64).

No nível tático, isto é, de execução propriamente dita das operações militares,

termos como “proporcionalidade”,  “atuação que comprometa a ordem pública” ou

“tentativas potencialmente capazes” são de difícil assimilação e compreensão pelos

militares. 

O  significado  de  tais  palavras  ou  assertivas,  e  a  resposta  adequada  à

situação,  nem  sempre  são  prontamente  entendidas  pela  tropa  se  não

acompanhadas com exemplos de situações práticas.  

Como disse GARCIA (2009, p.  18)  ao considerar as Forças Armadas “um

aparato voltado para o combate,  e  ipso facto,  à eliminação do inimigo,  não está
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ontologicamente vocacionado para o policiamento ostensivo e à repressão criminal

civil”.

Do exposto, seria necessário o acréscimo de instruções sobre tipos penais no

objetivo individual de instrução (OII) “24-01 (AC)” do item “24. Garantia da Lei e da

Ordem  (GLO)”  do  PP  da  CTTEP,  para  a  inclusão  de  instruções  que  melhor

prepararem os Quadros em face de cenários cada vez mais sensíveis em Op GLO

ou na segurança de Grandes Eventos?

1.2 OBJETIVOS

Com o fim verificar  a  necessidade de atualizar  o PP,  este  trabalho busca

analisar a necessidade de atualização do OII 24-01 (AC), do item “24. Garantia da

Lei  e  da  Ordem (GLO)  ”,  da  CTTEP do  Exército  Brasileiro,  para  a  inclusão  de

instruções sobre noções de tipos penais. 

E para alcançar o objetivo geral de estudo, formulou-se os seguintes objetivos

específicos:

a)  Descrever  sucintamente  o  sistema  de  instrução  militar  do  Exército,

particularmente  o  afeto  à  segurança  de  Grandes  Eventos  e  às  operações  de

Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO);

b) Inferir algumas tipificações penais correlatas aos Grandes Eventos e às Op

GLO;

c) Apresentar, caso necessário, sugestão de atualização do OII 24-01 (AC),

do item “24. Garantia da Lei e da Ordem (GLO) ”, do PP da CTTEP do Exército

Brasileiro, a fim de melhor preparar a tropa para emprego em Grandes Eventos ou

em Op GLO.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Por força da missão constitucional das Forças Armadas, não se delega aos

militares a segurança pública da nação, senão subsidiariamente (BRASIL, 1988, Art

142).  Também é sabido que a  formação militar  dos Quadros  do Exército  não é

voltada para o aprendizado de noções de ilícitos penais brasileiros, conhecimento

muito mais afeto aos Órgãos de Segurança Pública (GARCIA, 2009, p. 18).

Geralmente na incapacidade, insuficiência ou inexistência desses Órgãos é

que  se  faz  necessário  o  emprego  de  tropas  militares,  no  âmbito  interno,  em
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Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) ou na segurança de Grandes

Eventos. 

Não  somente  nesses  casos,  como  em  operações  de  defesa  externa,  as

tropas podem vir a serem empregadas em ações de segurança semelhantes e cujos

efeitos  colaterais,  caso  haja,  podem repercutir  no  nível  estratégico  e  político  de

atuação.

Ressalta-se a experiência do Coronel Fernando Montenegro, comandante do

1º Batalhão de Infantaria Motorizado durante a Operação Arcanjo nos Complexos do

Alemão e da Penha:

No caso da Operação Arcanjo,  cresce em importância a necessidade de
conhecimento dos direitos individuais, abuso do poder, medidas restritivas
de  liberdade,  direitos  e  prerrogativas  das  crianças  e  adolescentes,
prevenção e repressão ao tráfico de drogas e do porte de armas. Também
merecem a mesma atenção o conhecimento dos conceitos referentes aos
crimes militares, a regulação do poder de polícia judiciária na esfera militar,
o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever
legal e o exercício regular do direito.
Na  atuação  contra  o  crime  organizado,  a  prática  tem  mostrado  que  é
importante  conhecer  alguns  dos  procedimentos  legais  a  serem adotados
nas ações repressivas ao tráfico de entorpecentes, à posse e ao porte ilegal
de  armas.  A  legislação  que  trata  desses  temas  é  vasta  e  complexa,
abordando medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito além do uso
indevido de substâncias entorpecentes. (BRASIL, Proteção à lei e à ordem,
2012)

Deter pessoas sob a acusação de terem cometido ato tipicamente penal, sem

que isso tenha ocorrido, poderia configurar ilícito de abuso de autoridade (BRASIL,

1965). 

Por outro lado, eventual omissão em face de condutas penalmente relevantes

por parte de agentes de perturbação da ordem pública pode se configurar num tipo

penal autônomo, afetar a credibilidade da tropa empenhada e, ainda, revigorar a

disposição dos agentes de perturbação para o cometimento de novos delitos.

Nesse sentido, o artigo pretende analisar a necessidade de atualização do OII

24-01 (AC), do item “24. Garantia da Lei e da Ordem (GLO) ”, do PP da CTTEP do

Exército  Brasileiro,  para  a  inclusão  de  instruções  que  melhor  prepararem  os

Quadros em face de cenários cada vez mais sensíveis em Op GLO ou na segurança

de Grandes Eventos. 
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2 METODOLOGIA

Na  perseguição  de  solução  ao  problema,  esta  pesquisa  enveredou  pela

leitura  analítica,  entrevista  com  especialistas,  questionários,  argumentação  e

discussão de resultados.

Utilizou-se preponderantemente da pesquisa quantitativa na abordagem do

problema, haja vista fornecer frações numéricas passíveis de compreender o seu

tamanho e suas possíveis soluções.

O objetivo geral foi trabalhado sobre a modalidade exploratória, posto que não

havia uma documentação específica que regule a preparação das Forças Armadas

para atuação em Grandes Eventos. 

Por  fim,  importante salientar,  que o  Exército  Brasileiro  atuou nos Grandes

Eventos, de 2011 a 2016, naquilo que se denomina Operações de Cooperação e

Coordenação com Agências  (BRASIL,  MC-10.223,  2017,  p.  3-14),  onde também

pode se empregar técnicas, táticas e procedimentos típicos de Op GLO. Nesses

Grandes Eventos, em particular, não houve atuação em GLO (BRASIL, Segurança

de grandes eventos, 2017).

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

A pesquisa se iniciou com uma busca em fontes bibliográficas por instruções

de  cunho  jurídico  ao  pessoal  militar  antes  de  seu  emprego,  seja  em  Grandes

Eventos ou em GLO.

Para tanto, estabeleceu-se como limite anterior de pesquisa julho/2011, ano

da ocorrência dos Jogos Mundiais Militares no Brasil. Excepcionalmente, valeu-se

de documentação e manuais com data de publicação anterior ao marco inicial desde

que vigentes durante a pesquisa. E como limite posterior setembro/2016, quando se

encerrou os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.

Ressalta-se que, conforme observação do Ministério da Defesa, “em nenhum

desses eventos foi necessário o emprego das tropas na garantia da lei e da ordem,

embora  os  militares  estivessem  de  prontidão  para  colaborar  com  a  segurança

pública” (BRASIL, Segurança de grandes eventos, 2017) 

As palavras-chave de pesquisa e do trabalho foram Adestramento, Quadros,

Garantia  da  Lei  e  da  Ordem,  Grandes  Eventos,  Conhecimento  jurídico  e  Tipos

penais. 
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Essas  palavras  foram  empregadas  em  pesquisas  junto  à  biblioteca  do

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no

acervo  de  monografias  da  Escola  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais  (EsAO),  em

acervo bibliográfico pessoal e em sítios eletrônicos de busca na internet. Tendo sido

aproveitados apenas os artigos em português ou inglês.

a. Critério de inclusão na pesquisa:

-  Publicações em português ou inglês sobre adestramento dos Quadros

militares com enfoque jurídico;

-  Doutrina jurídica com aplicação à realidade temporária  e episódica de

atuação do militar como polícia administrativa e/ou judiciária nos Grandes Eventos,

bem como em Garantia da Lei e da Ordem.

b. Critério de exclusão da pesquisa:

- Produção de conhecimento que não se encaixa no critério de inclusão;

2.2 COLETA DE DADOS

A  pesquisa  contemplou  3  (três)  meios  de  coleta  de  dados:  pesquisa

bibliográfica, entrevista exploratória e questionário. 

2.2.1 Pesquisa Bibliográfica

As pesquisas documentais realizadas, entrevistas e questionários aplicados

apontaram  para  o  crescente  emprego  das  Forças  Armadas  em  operações  de

Garantia da Lei e da Ordem e/ou na segurança de Grandes Eventos nos últimos

anos, no Brasil. 

Sobre Grandes Eventos, o Ministério da Defesa os definiu como sendo os

Jogos Mundiais Militares de 2011 no Rio  de Janeiro,  a Conferência das Nações

Unidas  para  o  Desenvolvimento  Sustentável  (Rio+20)  em  2012,  a  Copa  das

Confederações FIFA e a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de 2013, a Copa do

Mundo FIFA  de  2014  e  os  Jogos  Olímpicos  e  Paralímpicos  Rio  2016  (BRASIL,

Segurança de grandes eventos, 2017). 

Pela  envergadura  e  complexidade  desses  eventos,  concentrou-se  as

pesquisas especificamente sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, uma

vez  que  foi  o  maior  dentre  todos  os  eventos,  empregando  tropas  em  maior

quantidade e com maior nível de preparo pela experiência adquirida desde os Jogos

Mundiais Militares em 2011. 



11

A pesquisa também apurou que o Rio de Janeiro é o estado da federação

com maior emprego do Exército em Op GLO. Cita-se as operações Arcanjo, São

Francisco  e  Carioca  no  período  de  2011  a  2016.  Nesse  sentido,  a  pesquisa

aproveita a experiência real de militares diretamente empenhados nessas ações de

GLO.

2.2.2 Entrevistas

Ao selecionar  os entrevistados para à pesquisa,  almejou-se ouvir  militares

com  experiência  em  Op  GLO  e  na  segurança  de  Grandes  Eventos,  contudo

igualmente experientes em assuntos jurídicos no período entre 2011 e 2016. E os

dois militares selecionados atendem aos requisitos citados.

Nome Justificativa

GERSON FERNANDES TUDISCO JUNIOR
– 1º Ten QCO

Graduação em Direito – Faculdade Metropolitanas

Unidades de São Paulo – 2011;

Especialização em Aplicações Complementares às

Ciências  Militares  da  Escola  de  Formação

Complementar do Exército – 2015;

Formação no  Curso de Formação  de Oficiais  da

Escola de Formação Complementar do Exército –

2015;

Adjunto  da  Assessoria  de  Apoio  e  Assuntos

Jurídicos do Comando da 1ª Divisão de Exército (1ª

DE) de Jan a Out 2016;

Delegado  Adjunto  da  Delegacia  de  Polícia

Judiciária Militar (DPJM) do CDS Deodoro durante

os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016;

Delegado  Titular  e  Coordenador  de  Polícia  da

Delegacia  de Polícia  Judiciária  Militar  (DPJM)  da

Op Carioca;

Atualmente  exerce  a  função  de  chefe  da

Assessoria  de  Apoio  e  Assuntos  Jurídicos  do

Comando da 1ª Divisão de Exército (1ª DE)

QUADRO 1: Quadro de Especialistas entrevistados.
Fonte: O autor
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VITOR SEIKI NOGUEIRA – Cap Inf

Bacharel  em  Ciências  Militares  pela  Academia

Militar  das Agulhas Negras (AMAN) na Turma de

Infantaria de 2006;

Estágio de Gerenciamento de Crises para Gerente

de Crises – 2007;

Estágio de Garantia  da Lei  e da Ordem (GLO) –

2008;

Estágio de Motociclista Militar – 2008;

Estágio de Preparação de Comandante de Pelotão

para Missão de Paz – 2009;

Estágio de Ações Táticas – 2010;

Estágio de Operações Urbanas – 2010;

Estágio de Segurança e Proteção de Autoridades –

2013;

Estágio de Operações Psicológicas – 2013;

Minicurso  de  Direito  Internacional  Humanitário  –

2013;

Pós-graduação lato sensu em Estudos de Política e

Estratégia  da  Associação  dos  Diplomados  pela

Escola Superior de Guerra (ADESG) – 2008;

Pós-graduação  lato sensu  em História Militar pela

UNISUL – 2011;

Comandante  de  Pelotão  de  Infantaria  do  28º

Batalhão de Infantaria Leve (28º BIL) GLO- 2007 a

2010;

Comandante de Pelotão de Infantaria do Batalhão

Brasileiro  do  11º  contingente  (BRABAT  11)  da

Missão das Nações Unidas para a Estabilização do

Haiti (MINUSTAH) - 2009;

QUADRO 1: Quadro de Especialistas entrevistados.
Fonte: O autor
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VITOR SEIKI NOGUEIRA – Cap Inf
(continuação)

Instrutor  de  Patrulhamento  Ostensivo  e

Armamento,  Munição  e  Tiro  do  Centro  de

Instrução de Operações de Garantia da Lei e da

Ordem (CIOpGLO) – 2011;

Instrutor  de  Ações  Táticas,  Gerenciamento  de

Crise e Negociação e de Armamento, Munição e

Tiro  do  Centro  de  Instruções  de  Operações  de

Garantia da Lei e da Ordem (CIOpGLO) – 2012;

Chefe  da  Subseção  de  Instrução  e  Instrutor  de

Ações Táticas e de Armamento, Munição e Tiro do

Centro  de Instruções de Operações  de Garantia

da Lei e da Ordem (CIOpGLO) – 2013;

Oficial  de  Operações  do  Destacamento  de

Segurança da Embaixada do Brasil na República

Democrática do Congo – 2014/15;

QUADRO 1: Quadro de Especialistas entrevistados.
Fonte: O autor

2.2.3 Questionário

Para o emprego dessa ferramenta quantitativa,  o universo de pesquisa foi

estimado  no  efetivo  de  oficiais  subalternos  ou  intermediários,  de  carreira,

empregados diretamente na  segurança dos  Jogos  Olímpicos  e  Paralímpicos  Rio
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2016,  por  serem os militares com noções jurídicas em sua  formação e os mais

próximos do nível de execução das operações militares.

Excepcionalmente, admitiu-se outros oficiais e sargentos com experiência de

emprego real em GLO no período de 2011 a 2016, em caráter voluntário, com o fim

de enriquecer a pesquisa.

Cumpre  destacar  que  nos  Grandes  Eventos,  especificamente,  não  houve

atuação tipo Op GLO (BRASIL, Segurança de Grandes Eventos, 2017). Ao se incluir

na amostra militares com experiência de emprego em Op GLO, intenta-se colher

ensinamentos aproveitáveis tanto em GLO, como em Grandes Eventos.

Sobre a segurança dos Jogos Olímpicos RIO 2016, a realizada pelo Exército

Brasileiro se estendeu a outras 4 (quatro) cidades-sede além do Rio de Janeiro. 

Nessas cidades, se estimou a participação de tropas militares no valor de 2

(duas) subunidades por cidade-sede e de 2 (duas) Brigadas no Rio de Janeiro, com

base  em estimativas  gerais  do  próprio  Ministério  da  Defesa  (BRASIL,  Defesa  e

segurança, 2017).

Como cada pelotão é comandado por um oficial subalterno e na subunidade

tem-se  4  (quatro)  pelotões,  isso  totaliza  5  (cinco)  oficiais  subalternos  ou

intermediários  por  companhia.  Logo,  há  10  (dez)  oficiais  subalternos  ou

intermediários  por  subunidade,  por  cidade-sede,  na  execução  da  segurança

propriamente dita. 

No caso do Rio de Janeiro, estimou-se 3 (três) companhias por batalhão e 3

(três) batalhões por brigada. Seguindo a estimativa dos parágrafos anteriores, tem-

se  90  (noventa)  oficiais  subalternos  ou  intermediários  na  segurança  dos  Jogos

nessa cidade.

Dessa forma,  o  número de oficiais  empregados nas  cidades-sede de São

Paulo  –  SP (Arena  Corinthians),  Belo  Horizonte  –  MG (Mineirão),  Brasília  –  DF

(Estádio  Nacional  Mané  Garrincha),  Manaus  -  AM  (Arena  Amazônia)  (BRASIL,

Sedes  do  futebol,  2016)  e  Rio  de  Janeiro  totaliza  130  (cento  e  trinta)  oficiais

subalternos ou intermediários. 

E, com o fim de incrementar a confiabilidade das conclusões retiradas a partir

das respostas dos questionários, buscou-se uma amostra com nível de confiança de

90% e erro amostral de 10%. 
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Com tais parâmetros, a amostra ideal calculada foi de 45 (quarenta e cinco)

militares, segundo a ferramenta de cálculo amostral de Glauber Santos (SANTOS,

2017).

Definido o tamanho amostral,  coletou-se os dados através de questionário

aplicado  aos  alunos  do  curso  de  aperfeiçoamento  de  oficiais  da  Escola  de

Aperfeiçoamento  de  Oficiais  (EsAO)  e  militares  do  1º  Batalhão  de  Ações  de

Comandos.

Um pré-teste do questionário foi realizado com 03 (três) capitães do universo

selecionável, cujo resultado levou a um aprimoramento da ferramenta de coleta de

dados com a inserção da descrição do capítulo 24 “Garantia da Lei e da Ordem” do

PP da CTTEP no final dos questionamentos.

Distribuído a quem atendia aos pré-requisitos, o questionário foi preenchido

de forma indireta por 48 (quarenta e oito) militares voluntários via acesso ao link do

questionário  no  endereço:  <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYak-

kXqRFkcNF4bz3mqMI20E8H1O2e1erzAlHbqpOuO4J5w/viewform?

c=0&w=1&includes_info_params=true>.  Nesse  preenchimento  indireto,  online,

houve o descarte de 4 (quatro) respostas duplicadas. 

Outros  22  (vinte  e  dois)  militares  responderam o  questionário  de  maneira

direta, conforme registro impresso e que posteriormente foi lançado na plataforma

digital  para facilitar a compilação gráfica. Na coleta direta houve necessidade de

invalidação  de  2  (dois)  questionários  por  duplicidade,  restando  20  (vinte)

questionários válidos, dos preenchidos diretamente. 

Em suma, 44 (quarenta e quatro)  mais 20 (vinte),  levou a um total  de 64

(sessenta e quatro) respostas válidas.

Portanto, o tamanho amostral obtido (n=64) é superior ao nideal (45) desejável

para esta pesquisa, o que viabiliza o prosseguimento para avaliação de resultados e

discussões dos dados colhidos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

Nesta  forma  de  coleta  de  dados  de  cunho  eminentemente  exploratório,

observou-se a ausência de trabalhos estatísticos relativamente simples como algum

que elencasse a quantidade de vezes em que se empregou o Exército Brasileiro em
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Garantia da Lei e da Ordem. Por outro lado, há fontes documentais sobre o emprego

geral das Forças Armadas nos Grandes Eventos.

Por se tratar de investigação com o cunho de atualização do PP vigente, os

trabalhos se concentraram em manuais, portarias e programas de adestramento das

Forças Armadas e do Exército Brasileiro correlatos com o tema da pesquisa.

3.2 ENTREVISTAS

No  desenvolver  desta  pesquisa,  foram  realizadas  duas  entrevistas  com

especialistas  no  assunto:  1º  TEN  GERSON  FERNANDES  TUDISCO  JUNIOR,

Assessor Jurídico da 1ª DE/CML; e CAP VITOR SEIKI NOGUEIRA, ex – instrutor do

CIGLO.

A coleta realizada em 3 de maio de 2017 com o TEN TUDISCO explorou a

experiência do militar como assessor jurídico no Grande Evento Jogos Olímpicos na

cidade  do  Rio  de  Janeiro  –  RJ,  um  dos  focos  deste  trabalho,  e  nas  Op  GLO

realizadas na cidade entre 2014 e 2017. 

Nessa  entrevista,  o  militar,  especialista  na  área  jurídica,  apresentou  uma

noção dos tipos de crimes com maior incidência em Op GLO e/ou em Segurança de

Grande Evento, a saber: Desacato, Desobediência, Resistência e Ameaça, nessa

ordem.

Paralelo  a  isso,  ele  também apontou para  uma relativa  “falta  de  preparo”

jurídico dos militares que atuam nessas operações. Ainda que a opinião se baseie

tão somente numa avaliação superficial do desempenho das tropas da 1ª Divisão de

Exército (1ª DE) sediada no Rio de Janeiro, serviu de base para expor uma lacuna

de conhecimento jurídico dos Quadros.

Em 21 de junho de 2017, ouviu-se o CAP SEIKI, especialista militar em GLO,

com o fim de explorar o eventual “despreparo” a que se referiu o TEN TUDISCO. 

Nesse propósito,  apurou-se que, de fato, as oportunidades de melhoria se

restringem ao conhecimento  jurídico  e  nem tanto  ao  aspecto  tático;  e  que  uma

parcela desse desconhecimento advém justamente do fato de muitos Quadros da 1ª

DE nunca terem participado de adestramento no CIGLO (ao menos no período em

que o CAP SEIKI foi instrutor desse Centro). 

Conquanto o CIGLO seja uma Escola de tática, técnica e procedimentos em

Op GLO, os conhecimentos jurídicos ensinados e praticados, concomitantemente à

execução de pistas e progressões, aparentam enriquecer o arcabouço dos Quadros



17

que  por  lá  se  adestram,  quando  empregados  em  Op  GLO  e/ou  segurança  de

Grandes Eventos.

O CAP SEIKI pontua que as instruções de cunho jurídico têm pouca carga

horária  e  são  ministradas  no  início  dos  respectivos  estágios,  alternando-se

exposições teóricas e práticas controladas. 

Em breve síntese das entrevistas realizadas, pode-se concluir pela existência

de lacuna no conhecimento jurídico dos Quadros e que essas lacunas não têm sido

totalmente  preenchidas  pelas  palestras  e  exposições  das  instruções  do  PP  da

CTTEP em GLO. 

3.3 QUESTIONÁRIO

Afora as considerações axiológicas sobre esta ou aquela melhor forma de

emprego do Exército, fato é que o mesmo tem sido empregado no âmbito interno e

isso  demanda  conhecimentos  jurídicos  de  seus  Quadros  que  não  seriam  tão

requisitados se empregados nas ações clássicas de defesa externa.

 No que tange a primeira pergunta do questionário, a maioria esmagadora da

amostra identificou-se como oficial intermediário (98,44%), “capitão”. Logo, atingiu-

se o  objetivo  de se ter  uma pesquisa submetida,  majoritariamente,  àqueles  que

tiveram instruções jurídicas ao longo de sua formação. Isso abriu caminho para uma

melhor exploração do assunto e do tema deste artigo

A pesquisa ouviu militares oriundos de distintos locais do País, instruendos e

instrutores  da  CTTEP  nos  Corpos  de  Tropa  por  onde  serviram.  Além  disso,

possuidores de ampla experiência em Operações de Cooperação e Coordenação

com Agências (BRASIL, 2017, p. 3-14), seja Op GLO ou segurança de Grandes

Eventos (outras ações de cooperação e coordenação com agências).

O GRÁFICO 1, abaixo, resume a experiência da amostra por tipo de grande

evento ou operação. O rótulo dos dados se apresenta na seguinte ordem: “nome do

grande  evento”,  “número  de  militares  da  amostra  que  participou  da  operação”,

“percentual desse número em relação ao total da amostra”. Observa-se que a soma

do total de militares presentes em cada evento é superior à amostra de 64 (sessenta

e quatro). Isso porque há indivíduos que atuaram em mais de um evento; inclusive,

há militares que foram empregados em todos os Grandes Eventos e/ou Op GLO

ocorridas no Brasil entre 2011 e 2016.
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Jogos Mundiais Militares 
(2011); 3; 2,86% Rio+20 (2012); 3; 2,86%

Copa das Confederações 
(2013); 14; 13,33%

Copa do Mundo FIFA 
(2014); 19; 18,10%

Jogos Olímpicos Rio 2016; 
29; 27,62%

Op ARCANJO (ALEMÃO); 
12; 11,43%

Op SÃO FRANCISCO 
(MARÉ); 13; 12,38%

OUTRAS Op AOG entre 
2011-16; 12; 11,43%

GRÁFICO 1 – Experiência da amostra por tipo de Grande Evento ou Op GLO em valores absolutos e
percentuais.

Fonte: O autor.

Das informações do GRÁFICO 1, é possível inferir que a maioria (cerca de

59%) dos integrantes da amostra participaram dos últimos Grandes Eventos Copa

das Confederações (2013),  Copa do Mundo FIFA (2014) e Jogos Olímpicos Rio

(2016). 

Isso garante produtos de pesquisa em conformidade com o objeto de estudo

do trabalho, uma vez que o presente artigo se vincula ao eixo temático “Grandes

Eventos”. 

O GRÁFICO 2, síntese das respostas da pergunta 4 do questionário sobre a

participação da amostra em instruções de Quadros voltadas para GLO entre os anos

de 2011 e 2016, explicita que a maioria esmagadora (50 militares) tem frequentado

as instruções de GLO da CTTEP.
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GRÁFICO 2 –  participação da amostra em instruções de Quadros voltadas para Op GLO entre os
anos de 2011 e 2016, em valores absolutos.

Fonte: O autor.

Um dos pontos de pesquisa deste trabalho, sobre a dinâmica de instruções de

preparo  para atuação  no que  a  partir  de 2017 se denomina  “Op Cooperação  e

Coordenação  com  Agências”  (BRASIL,  2017,  p.  3-14),  restou  esclarecido:  as

instruções  de  GLO  para  os  Quadros  têm  sido  ministradas  tanto  no  âmbito  da

CTTEP.

As perguntas 5 e 6 buscaram aferir o conhecimento básico da amostra sobre

direito penal e seus reflexos na atuação da tropa. E as respostas apontam para

algum nível de cultura jurídica.

Cerca  de  61  (sessenta  e  um)  militares  (95,3%)  da  amostra  respondeu

afirmativamente sobre a assertiva de se ter ciência de que eventual omissão em

face  da  ocorrência  de  fato  criminoso  poderá  ser  encarada  como  outra  conduta

criminosa passível de pena. E que, por outro lado, detenções à revelia poderiam

configurar ilícito da “Lei de Abuso de Autoridade”.

Outros  60 (sessenta)  militares,  cerca de 93,8% da  amostra,  consideraram

“muita” ou “extremamente” importante a conduta adequada da tropa na segurança

de  Grandes  Eventos  ou  em Op  GLO,  na  repressão  de  prováveis  delitos,  para

conservar o respeito da população e desencorajar novos atos criminosos.



20

A pergunta 7 do questionário foi sobre os crimes mais prováveis de se ocorrer

em uma Op GLO ou na segurança de um Grande Evento. Dentre as opções dadas

em ordem alfabética (Ameaça, Crimes da Lei de Drogas, Desacato, Desobediência,

Furto, Homicídio, Lesão Corporal, Resistência e Roubo), obteve-se certo padrão nas

respostas.

A amostra considera o “Desacato” como o crime mais provável de ocorrer

nessa  situação,  em 60% das  vezes.  Ainda,  em 95% das  respostas  o  crime  de

“desacato” figurou entre a 1ª e a 2ª posição como crime de mais provável ocorrência.

Essa  uniformidade  nas  respostas  dos  Quadros  demonstra  que  não  há

despreparo  sobre  o  que  hão  de  enfrentar,  talvez  um despreparo  sobre  o  como

enfrentar tais situações.

O  segundo  crime  de  mais  provável  ocorrência  foi  o  de  “Ameaça”  (30%),

seguido pelo de “desobediência” (15%). O crime de “resistência” figurou como o 4º

crime mais provável,  com cerca de 40% de incidência nessa posição. E, por fim,

como 5º  crime mais  provável,  houve  ligeiro  destaque  para os “crimes  da lei  de

drogas” (15%).

Como  os  demais  crimes  do  item  7  do  questionário  obtiveram  resultados

inexpressivos para o fim desta análise, restou apurado que, na opinião da amostra,

os 5 (cinco) crimes mais comuns de se ocorrer em Op GLO ou na segurança de

Grandes  Eventos  são  “Desacato”,  “Ameaça”,  “Desobediência”,  “Resistência”  e

“Crimes da Lei de Drogas”, nessa ordem.

Com  ligeira  inversão  na  ordem  de  maior  ocorrência  entre  os  crimes  de

“ameaça” e “desobediência”, esses resultados vão ao encontro do que o especialista

TEN TUDISCO asseverou quando elencou os tipos penais mais comuns (Desacato,

Desobediência,  Resistência  e  Ameaça,  segundo  o  especialista).  Por  outro  lado,

desconstrói parte de seu argumento de que “há muito despreparo”.

Em verdade, os Quadros têm um preparo que assegura um conhecimento do

que  devem  enfrentar  nesse  tipo  de  atuação,  entretanto  não  têm  o  suficiente

embasamento teórico sobre esses tipos de crimes. 

O  CAP SEIKI,  inclusive,  credita  eventual  “despreparo  da  tropa”  a  que  se

referiu o TEN TUDISCO ao fato de algumas tropas nem terem sido instruídas pelo

CIGLO. 
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De  todo  modo,  ainda  persiste  o  “despreparo”,  a  que  se  referiu  o  TEN

TUDISCO, sobre o conhecimento do tipo penal em si. O questionário mostrou que

os militares sabem o que vão enfrentar, contudo há erros de tipo penal grosseiros

como os alegados pelo Assessor Jurídico em sua entrevista. A ponto de os militares

enveredarem em “bate-bocas” com cidadãos visivelmente embriagados e ao final

decidirem por levar preso por “desacato”.

A pergunta 8 se ateve ao grau de concordância da amostra com a afirmação

de que o conhecimento básico dos tipos de crime mais comuns favorecia uma boa

atuação na segurança de Grandes Eventos ou em GLO.

TABELA 1: Opinião absoluta e percentual do total da amostra se o conhecimento básico dos tipos de
crimes mais comuns favorecia a uma boa atuação na segurança de Grandes Eventos ou
em GLO:

Grupo

Avaliação

Amostra

Valor
absoluto

Percentual

Sim, totalmente 58 90,6%
Sim, parcialmente 5 7,8%
Não, parcialmente 1 1,6%
Fonte: O autor.

Definitivamente não 0 0,00%
Não sabe ou não quis opinar 0 0,00%
TOTAL 64 100,0%

Fonte: O autor.

A maioria da amostra enxerga o conhecimento básico dos tipos de crimes

mais comuns como uma ferramenta para incrementar a melhor atuação em Op GLO

ou na segurança de Grande Evento.

Com mais essa opinião, é possível inferir que os Quadros têm conhecimento

de quais tipos de crimes deverão se deparar, vêm nisso uma importância capital

para o sucesso de sua missão, todavia não compreendem bem a distinção entre

condutas penalmente irrelevantes e crime de “Desacato”, por exemplo.

A pergunta 9 buscou aferir  a opinião da amostra sobre a necessidade de

atualização  do  PP  da  CTTEP,  conforme  GRÁFICO  3  abaixo.  Isso  foi  feito

questionando se a atual carga de instrução de GLO resumida à atualização jurídica

com enfoque nas legislações que respaldam o emprego das Forças Armadas nesse

tipo de operação eram suficientes para o emprego da tropa. E para 53 (cinquenta e

três)  militares,  ou  82,8%  da  amostra,  tal  enfoque  era  “definitivamente”  ou
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“provavelmente” insuficiente para o fim a que se pretende nas instruções de GLO da

CTTEP.

GRÁFICO 3 – Opinião da amostra sobre a suficiência da preparação jurídica da CTTEP em GLO
(também utilizada nos Grandes Eventos) se resumir ao OII “24-01 (AC)”.

Fonte: O autor.

Isso demonstra que, embora a amostra detenha noções jurídicas básicas, a

mesma está insatisfeita com o conteúdo do PP que regula seu preparo por julgá-lo

insuficiente. E uma dessas insuficiências pode ser o conhecimento do que vem a ser

o  tipo  penal  dos  crimes  de  mais  provável  ocorrência,  como  sugeriu  o  TEN

TUDISCO.

O questionamento  10  (GRÁFICO 4)  sobre  a  possibilidade de  até  em um

deslocamento administrativo, posto de bloqueio ou em serviço de patrulha surgir a

necessidade de se ter noções de tipos de crimes para eventual intervenção da tropa

buscou, vez mais, aferir a importância do tema entre a amostra.

E a resposta amplamente positiva em 63 (sessenta e três) ocasiões evidencia

a percepção de que o tema tem importância entre os Quadros do Exército Brasileiro.
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GRÁFICO 4 – Opinião da amostra sobre a possibilidade de até em um deslocamento administrativo,
posto de bloqueio ou em serviço de patrulha surgir a necessidade de se ter noções
de tipos de crimes para eventual intervenção da tropa.

Fonte: O autor.

A  Pergunta  11  foi  mais  direta  ao  investigar  eventual  necessidade  de

atualização das instruções de GLO do PP da CTTEP para a inclusão de instruções

sobre noções de tipos penais, além das atuais ambientações, apenas sobre leis e

decretos, que respaldam o emprego das Forças Armadas. 

Conforme se vê no GRÁFICO 5, a seguir,  praticamente a unanimidade da

amostra  julgou  pertinente  atualizar  as  instruções  de  GLO  do  PP  da  CTTEP,

corroborando a resposta dada na 9ª pergunta do questionário.
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GRÁFICO 5 – Opinião da amostra sobre  a necessidade de atualização do PP da CTTEP em GLO
com a inclusão de instruções sobre noções de tipos penais para além das atuais
ambientações apenas sobre “leis e decretos que respaldam o seu emprego”.

Fonte: O autor.

O próximo e último questionamento buscou esclarecer melhor uma eventual

opinião de atualizar o PP da CTTEP. A amostra considera que atualizar o PP é um

primeiro passo no adestramento dos Quadros (75,0%), seguida pela opinião de que

a atualização do PP pode sinalizar para todo o Exército a importância de alguns

tipos penais mais comuns (21,9%), conforme GRÁFICO 6 na próxima página.



25

GRÁFICO 6 – Opinião da amostra em face da assertiva de que a “atualização do PP da CTTEP não é
suficiente, por si só, para incrementar o nível de adestramento dos Quadros”.

Fonte: O autor.

Em  conjunto  com  as  respostas  ao  questionamento  11  (sobre  eventual

necessidade  de  atualização  das  instruções  de  GLO  do  PP  da  CTTEP  para  a

inclusão de instruções sobre noções de tipos penais), percebe-se uma intenção da

amostra na difusão e nivelamento do assunto entre todos os Quadros do Exército

Brasileiro. 

O PP da CTTEP tem essa capilaridade por regular as instruções de tropas de

qualquer especialidade, Arma ou Serviço da Força Terrestre no Brasil. Por isso a

importância de o atualizar.

Ao  final  do  questionário,  foi  aberta  a  oportunidade  de  o  militar  opinar  a

respeito do assunto e todos os comentários estão na Tabela 2 mais abaixo. Por

oportuno, destaca-se os seguintes:

a) “A carga horária destinada à parte de legislação acerca de crimes comuns

permite apenas uma abordagem muito superficial do assunto. Porém, para que o

nosso pessoal se aprofunde neste tema, seria necessário dispensar tempo de outras

matérias tão importante quanto. Se as instituições funcionassem normalmente, e as

operações ocorressem como realmente estão prescritas, não haveria necessidade
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de um aprofundamento nesta área, uma vez que o especialista neste assunto deve

ser o policial, e a polícia ainda estaria operando em conjunto com as FFAA em uma

operação  de  GLO.  Em uma  situação  ideal,  seria  mais  interessante  possuir  um

policial integrando as equipes de trabalho, uma vez que ele detém o metiê sobre o

assunto,  tanto  teórico quanto prático.  Não faz sentido existirem duas instituições

fazendo  o  mesmo trabalho.  A  partir  do  momento  em que  isto  acontece,  temos

apenas um desperdício de recurso público”.

Nessa opinião, minoritária entre a amostra, tem-se um militar que sugere a

atuação  conjunta  entre  OSP  e  Forças  Armadas,  como  prega  a  doutrina  norte-

americana (EUA, 2005, p. 43). Por outro lado, e no caso brasileiro, o especialista

TEN TUDISCO foi categórico em sua entrevista ao não recomendar tal forma de

atuação conjunta, principalmente no Rio de Janeiro.

b) “Creio que o que é atribuído e exigido dos Cabos no corpo de tropa é

insuficiente,  tendo  consequência  nos momentos  que estão  exercendo função  de

comandante de esquadra, assim não conseguem decidir com eficiência e exercer

liderança no seu nível de comando. Acredito que tais deficiências são originadas

desde  o  programa de  instrução  aos  quais  são  submetidos  na  formação básica,

passando pela qualificação e até o adestramento”; 

Na opinião reproduzida acima, destaca-se a problemática do preparo do Cabo

que,  em tese,  integra  os  Quadros  da  OM,  mas  que  nem sempre  efetivamente

participa das instruções de Quadros da CTTEP, visto que o atual PP da CTTEP

torna facultativa sua participação nas instruções empregar a expressão “Os cabos e

soldados do EP, a critério do Cmt” (BRASIL, CTTEP, 2009, p. 38), na definição do

público a assistir as palestras de GLO.

A  gravidade  disso  reside  no  fato  de  que,  na  atuação  em Cooperação  e

Coordenação  com  outras  Agências,  as  ações  poderão  ser  descentralizadas  e

comandadas por um Cabo desconhecedor de noções elementares de direito penal e

processual, visto que isso não faz parte dos programas de qualificação a cabo do

Exército Brasileiro, salvo raríssimas exceções.

c) “A necessidade de conhecimento das normas legais vigentes é latente em

toda população brasileira, desde os bancos escolares, passando pelos agentes de

segurança e até mesmo pelos poderes legislativo e executivo. Dessa forma, faz-se
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mister manter os recursos humanos do EB atualizados com as normas jurídicas que

permeiam uma Op GLO ou a Segurança de Grandes Eventos, haja vista que tais

atribuições diferem da atividade fim...”.

Por fim, esse último comentário ressalta o problema educacional brasileiro.

Esta  pesquisa  militar  busca  solucionar  as  necessidades  prementes  da  Força.

Entretanto, é sabido que barreiras socioculturais advindas do déficit educacional da

nação, por vezes, limitarão o incremento do preparo dos Quadros para o emprego

em Op GLO ou na Segurança de Grandes Eventos.

A  seguir,  encontram-se  a  íntegra  de  todos  os  comentários  realizados

voluntariamente pela amostra ao final do questionário:

TABELA 2: Considerações dos combatentes sobre o presente estudo (resposta opcional)

Sugestões

Grupos
Considerações sobre o estudo

AMOSTRA

1) Esses  conhecimentos  devem  fazer  parte  dos  adestramentos  e  das
cadernetas  dos  militares  envolvidos  nas  Op  GLO  desde  o  início  de  sua
preparação;

2) Alteração na carga horária de instrução;

3) Tema relevante, bom trabalho com a pesquisa;

4) Operações De GLO sem mandato de área se mostraram muito ineficientes;

5)  A necessidade de conhecimento das normas legais vigentes é latente em
toda população brasileira, desde os bancos escolares, passando pelos agentes
de segurança e até mesmo pelos poderes legislativo e executivo. Dessa forma,
faz-se mister manter os recursos humanos do EB atualizados com as normas
jurídicas que permeiam uma Op GLO ou a Segurança de Grandes Eventos,
haja  vista  que  tais  atribuições  diferem  da  atividade  fim,  costumeiramente
treinada nas atividades de instrução e adestramento, porém têm feito cada vez
mais parte da realidade de emprego da Força Terrestre nos últimos anos, onde
se pode observar  um crescente  enfraquecimento  do poder  de  combate  das
polícias frente ao poderio demonstrado pelo crime organizado e outros grupos e
agentes perturbadores da ordem pública;
6)  É necessário  a  atualização  do  PP tendo  em vista  todas  as  dificuldades
passadas durante os grandes jogos.
7) Para as pequenas frações as instruções deveriam ser mais práticas. Estudos
de caso e simulações.
8) Todo e qualquer tipo de preparação, seja ele em adestramento ou aspectos
jurídicos, sempre estará em débito com aquilo que é o realmente necessário
para  exercermos  nossas  funções  de  maneira  correta,  alinhada  com  os
interesses da Instituição e os preceitos legais. A atualização do PP, além de ser
o  primeiro  passo  no  incremento  do  adestramento  dos  Quadros,  [...],  é
fundamental para mostrar aos quadros do nosso EB a importância de buscar o
auto aperfeiçoamento em aspectos que não vêm com o adestramento, senão
com  o  entendimento  das  leis  que  tentam  ser  sintetizadas  pelas  regras  de
engajamento.  Nosso pessoal  precisa compreender  que mais  vale um tempo
debruçado em entender nossas regras de engajamento e normas de conduta à
luz das leis, do que a dor de cabeça de tentar justificar algum ato cometido por
desconhecimento destas.
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Fonte: O Autor.

9) Acredito que atualizando as instruções do CTTEP do PAB GLO com a busca
de  abordar  os  principais  crimes  é  importante  que  haja  a  compreensão  dos
militares qto (SIC) ao inter-criminis, onde a leitura pelo militar do tipo penal fica
evidenciado  favorecendo  ainda  mais  a  eficiência  da  tropa  na  conduta  do
flagrante objetivando o primordial no desencadeamento da percuso (SIC) penal
(autoria e materialidade) com o lastro probatório;
10)  A atualização do PP e, principalmente, a sensibilização dos escalões que
empregam a tropa, bem como instruções efetivas com pessoal especializado e
Utlz (SIC) uma linguagem inteligível ao nível dos diferentes públicos alvos sobre
noções de tipos penais são extremamente válidos, posto que atualmente, o EB
é  empregado  muito  mais  em  missões  subsidiárias,  de  GLO  e  ou  Seg  de
Grandes Eventos, do que para missões de combate, propriamente ditas;
12) Além da atualização do PP CTTEP, devem ocorrer com os quadros das OM
as instruções de Regras de Engajamento e Uso Diferenciado da Força, para
que os militares tenham conhecimento do que se pode fazer e como deve ser a
ação em situações de Operações de GLO;
13) Deve-se alterar o PP da CTTEP, em alguns OII, pois um pode ter relação
direta com outros. Por exempo, devemos ter atenção nas instruções voltadas
para as TTP nas Op GLO e nas lições aprendidas das diversas operações para
qual tenhamos condutas mais adequadas frente aos delitos e crimes que ora
podemos se deparar,  além, lógico, de acréscimo de instruções voltadas para
crimes e delitos (direito, de maneira grossa);
14)  É importante, principalmente, para os Quadros da Unidade, pois são eles
que  vão  tomar  as  decisões.  Os  CB  e  SD  têm  que  ter  uma  noção  básica
somente;
15)  Acredito  que  além  de  atualizar  o  PP,  deve-se  atualizar  o  PLADIS  das
escolas de formação (AMAN, ESAO, NPOR, CPOR, EsA, EASA, etc);
16)  No CMP, em todas operações acima mencionadas por mim, foi realizada
uma pista de incidentes que ficava bem firmada na cabeça do soldado o que se
devia ou não se devia fazer em diversas possíveis situações. Essa pista foi de
grande valia para a preparação da tropa;
17)  A carga horária destinada à parte de legislação acerca de crimes comuns
permite apenas uma abordagem muito superficial do assunto. Porém, para que
o nosso pessoal se aprofunde neste tema, seria necessário dispensar tempo de
outras  matérias  tão  importante  quanto.  Se  as  instituições  funcionassem
normalmente,  e as  operações  ocorressem como realmente  estão  prescritas,
não haveria necessidade de um aprofundamento nesta área, uma vez que o
especialista  neste  assunto  deve  ser  o  policial,  e  a  polícia  ainda  estaria
operando  em conjunto  com as  FFAA em uma operação  de  GLO.  Em uma
situação ideal, seria mais interessante possuir um policial integrando as equipes
de trabalho,  uma vez que ele detém o metiê  sobre o assunto,  tanto teórico
quanto prático. Não faz sentido existirem duas instituições fazendo o mesmo
trabalho.  A  partir  do  momento  em  que  isto  acontece,  temos  apenas  um
desperdício de recurso público;
5) Creio  que  o  que  é  atribuído  e  exigido  dos  cabos  no  corpo  de  tropa  é
insuficiente,  tendo consequência nos momentos que estão exercendo função
de comandante de esquadra, assim não conseguem decidir  com eficiência e
exercer liderança no seu nível de comando. Acredito que tais deficiências são
originadas  desde  o  programa  de  instrução  aos  quais  são  submetidos  na
formação básica, passando pela qualificação e até o adestramento.

Fonte: O autor
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No que tange o objeto de estudo desta pesquisa, considera-se que o objetivo

geral e os específicos foram atendidos. Isso levou à apuração da necessidade, sim,

de atualização do PP da CTTEP em GLO.

A pesquisa bibliográfica realizada na revisão da literatura expôs a falta de

estatísticas e/ou balanços sobre o emprego, a atuação e os resultados das ações do

Exército Brasileiro em Op GLO. Isso abre caminho para futuras pesquisas históricas

nesse sentido.

Ressalvadas as questões de cunho sigilosas (muito mais afetas à área de

inteligência),  é  fundamental  que os Quadros de todo o Brasil  saibam que nessa

forma  de  emprego,  provavelmente,  enfrentarão  situações  de  Desacato,

Desobediência, Resistência e Ameaça. E provavelmente nessa ordem.

E  tão  importante  quanto  conhecer  quais  crimes  enfrentarão  é  saber  a

definição desses tipos penais, como identificá-los e como se evitar que uma situação

de simples “exaltação de ânimos” se deteriore para a configuração de delitos. Esse é

o estado final desejado com esta pesquisa.

Enquanto não se atualizar o PP da CTTEP, recomenda-se:

1. Destinar o máximo de Quadros para serem instruídos pelo CIGLO;

2. Carga horária extra de mais 2h para as instruções de Quadros em GLO,

com o fim de definir os quatro principais delitos, como identificá-los em pistas de

solução prática  e  como apaziguar  uma situação de tensão crescente entre  uma

população episodicamente insatisfeita com a presença militar e a tropa propriamente

dita;

3. Essas instruções de Quadros devem focar prioritariamente nos Cabos e

Soldados  do  efetivo  profissional.  Os  Oficiais  e  sargentos  demonstram ter  algum

conhecimento  jurídico.  Todavia,  os  cabos  e  soldados  do  efetivo  profissional

aparentam carecer de maior atenção nesse aspecto, mesmo que essa pesquisa não

tenha apurado, por questões metodológicas, o tamanho da lacuna de conhecimento

jurídico entre os militares de menor graduação.

4. Por fim, todos os públicos que compõem os Quadros (Oficiais, subtenentes,

sargentos,  cabos  e  soldados  do  efetivo  profissional)  necessitam  de  constantes

orientações no trato com a população e de perseguição ao objetivo de, sempre que

possível,  evitar  configurar  um delito  e  sim impor  a  lei  e  a  ordem sem maiores
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alterações no equilíbrio e na paz social do ambiente onde atuam.
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ANEXO A

SOLUÇÃO PRÁTICA:

Sugestão de atualização do OII 24-01 (AC), do item “24. Garantia da Lei e da Ordem (GLO)”, do PP da CTTEP do Exército
Brasileiro.

24. GARANTIA DA LEI E DA ORDEM TEMPO ESTIMADO DIURNO: 12h

(OII) OBJETIVOS INDIVIDUAIS DE INSTRUÇÃO
ORIENTAÇÃO PARA

INTERPRETAÇÃO

24-01
(AC)

TAREFA CONDIÇÃO PADRÃO-MÍNIMO
SUGESTÕES DE

OBJETIVOS
INTERMEDIÁRIOS

ASSUNTOS

Atualização jurídica
em GLO: identificar
os principais tipos

penais em Op GLO

Realizar palestras
sobre o assunto a
todos os Of, ST,

Sgt, Cb e Sd EP da
OM,

obrigatoriamente.

- Conhecer a 
legislação 
pertinente de 
emprego das 
Forças Armadas e 
onde a encontrar; e
- Conhecer o 
núcleo do tipo 
penal do crime de 
Desacato, 
Desobediência, 
Resistência e 
Ameaça;

- Definir o crime de 
Desacato, 
Desobediência, 
Resistência e 
Ameaça;
- Definir poder de 
Polícia;
- Identificar a 
conceituação de 
integridade física, 
abuso de 
autoridade e uso 
de algemas;
- Conceituar 
flagrante delito;
- Citar as normas 
de conduta gerais 
aplicáveis a 
qualquer Op GLO.

1. Legislação 
básica de emprego 
das Forças 
Armadas em GLO;
2. Finalidade das 
Op GLO;
3. Normas de 
conduta gerais em 
Op GLO;
4. Definição do 
crime de Desacato,
Desobediência, 
Resistência e 
Ameaça. 


