
Cel Inf SÉRGIO MORAES RAMOS CARNEIRO

 Emprego da Força Terrestre por ocasião de crise

nos Sistemas de Segurança Pública nos Estados da

Federação, na atualidade. 

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO

Rio de Janeiro

2018



C289e   Carneiro, Sérgio Moraes Ramos   

O  Emprego  da  Força  Terrestre  por  ocasião  de  crises  dos
Sistemas de Segurança Pública nas Unidades da Federação, na
atualidade. / Sergio Ramos Moraes Carneiro. 一 2018.

91 f. :  il. ; 30 cm.
       

Orientação: Gerson de Moura Freitas.
Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  (Especialização  em Política

Estratégia  e Alta  Administração Militar)一 Escola  de Comando e
Estado-Maior do Exército, Rio de Janeiro, 2018.

Bibliografia: f. 88-89.

1.  INTRODUÇÃO.  2.  SITUAÇÃO  DA SEG  PUB  NOS  C  MIL
ÁREA. 3.  CAPACIDADES OP PARA GLO NOS C MIL ÁREA 4.
CONCLUSÃO.   I. Título.

CDD 355.2



Cel Inf SÉRGIO MORAES RAMOS CARNEIRO

O Emprego da Força Terrestre por ocasião de crise nos Sistemas

de Segurança Pública nas Unidades da Federação, na atualidade.

Projeto  de  pesquisa  apresentado  à  Escola  de
Comando  e  Estado-Maior  do  Exército,  como  pré-
requisito  para  matrícula  em  programa  de  pós-
graduação  lato sensu  em Política, Estratégia e Alta
Administração Militar.

Orientador: Cel Art R1 Gerson de Moura Freitas

Rio de Janeiro
2018



Cel Inf SÉRGIO MORAES RAMOS CARNEIRO

O Emprego da Força Terrestre por ocasião de crise nas Sistemas

de Segurança Pública nas Unidades da Federação, na atualidade.

Projeto  de  pesquisa  apresentado  à  Escola  de
Comando  e  Estado-Maior  do  Exército,  como  pré-
requisito  para  matrícula  em  programa  de  pós-
graduação  lato sensu  em Política, Estratégia e Alta
Administração Militar.

Aprovado em 25 de outubro de 2018.

COMISSÃO AVALIADORA

____________________________________________________
Gerson de Moura Freitas - Cel Art R1– Presidente
Escola De Comando e Estado-Maior do Exército

____________________________________________________
Marcelo Nascimento Gomes - Cel Inf R/1 – Membro

Escola De Comando e Estado-Maior do Exército

____________________________________________________
Duílio Paulo Silva de Miranda - Cel Art R/1 – Membro

Escola De Comando e Estado-Maior do Exército



Dedico  essa  obra  à  minha  família,

especialmente  minha  esposa  Paula,

minha  filha  Eduarda,  meu  filho  Vitor  e

todos  os  amigos  que  direta  ou

indiretamente  contribuíram  para  meu

aperfeiçoamento profissional.



RESUMO

O emprego do Exército Brasileiro em Operações de Garantia da Lei e da Ordem face

às  crises  da  segurança  pública  nas  Unidades  da  Federação  aumentou

consideravelmente  nos  últimos  dez  anos  na  historiografia  militar.  Os  estados  se

mostram cada vez mais impotentes por conta de uma insuficiência de meios dos

seus órgãos de segurança pública, combinado com o aumento da capacidade bélica

das  organizações  criminosas.  As  sucessivas  crises  do  Sistema  de  Segurança

Pública forçaram as Forças Armadas ao cumprimento do seu papel constitucional de

mantenedoras  da  Lei  e  da  Ordem.  Fruto  desse  constante  emprego  surgiu  o

problema  desse  estudo:  O Emprego  da  Força  Terrestre  está  adequado  face  os

novos desafios no contexto das Operações de Garantia  da Lei  e da Ordem por

consequência  das  crises  de  do  Sistema  de  Segurança  Pública  nos  Estados  da

Federação?  Desse  modo,  objetivou-se  buscar  a  adequação  e  atualização  dos

métodos de emprego da Força Terrestre face os novos desafios no contexto das

Operações  de  Garantia  da  Lei  e  da  Ordem.  Nesse  sentido,  buscou-se  um

diagnóstico do cenário da segurança pública dos estados que integram as áreas de

responsabilidades  dos  Grandes  Comandos,  com  base  nos  dados  do  sistema

penitenciário e carcerário, e uma verificação da capacidade dos Comandos Militares

de  Áreas  para  executarem  esse  tipo  de  Operação.  Efetivou-se  uma  pesquisa

qualitativa;  bibliográfica  nos meios  civis  sobre  a  segurança pública  nos estados;

bibliográfica  militar  junto  aos  manuais  e  relatórios  militares;  e  de  campo  em

Organizações da Alta Administração do Exército Brasileiro tais como: Comando de

Operações Terrestres e Estado-Maior do Exército.

Palavras-chave: Exército Brasileiro, Forças Armadas, Operações de Garantia da Lei

e da Ordem, Segurança Pública, Capacidade Operacional.



RESEÑA

El empleo del Ejército Brasileño en Operaciones de Garantía de la Ley y de la Orden

frente a las crisis  de  la  seguridad pública en las Unidades de la  Federación  ha

aumentado considerablemente en los últimos diez años en la historiografía militar.

Los estados se muestran cada vez más impotentes debido a una insuficiencia de

medios  de  sus órganos  de seguridad pública,  combinado  con  el  aumento  de la

capacidad bélica de las organizaciones criminales. Las sucesivas crisis del Sistema

de Seguridad Pública forzaron a las Fuerzas Armadas al cumplimiento de su papel

constitucional de mantenedoras de la Ley y de la Orden. Fruto de ese constante

empleo surgió el problema de este estudio: ¿El Empleo de la Fuerza Terrestre es

adecuado  frente  a  los  nuevos  desafíos  en  el  contexto  de  las  Operaciones  de

Garantía  de  la  Ley  y  de  la  Orden  a  consecuencia  de  las  crisis  del  Sistema de

Seguridad Pública en los  Estados de la  Federación? De este  modo,  se  objetivó

buscar  la  adecuación  y  actualización  de  los  métodos  de  empleo  de  la  Fuerza

Terrestre frente a los nuevos desafíos en el contexto de las Operaciones de Garantía

de la Ley y de la Orden. En ese sentido, se buscó un diagnóstico del escenario de la

Seguridad Pública de los Estados que integran los Grandes Comandos, con base en

los datos del sistema penitenciario y carcelario, y una verificación de la capacidad de

los mandatos militares de áreas para ejecutar ese tipo de operación. Se realizó una

investigación  cualitativa;  bibliográfica  en  los  medios  civiles  sobre  la  Seguridad

Pública en los Estados; bibliográfica militar junto a los manuales e informes militares;

y de campo en Organizaciones de la Alta Administración del Ejército Brasileño tales

como: Comando de Operaciones Terrestres y Estado Mayor del Ejército.

Palabras clave: Ejército Brasileño, Fuerzas Armadas, Operaciones de Garantía de la

Ley y de la Orden, Seguridad Pública, Capacidad Operativa.
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 1  INTRODUÇÃO

Desde a gênesis do Exército Brasileiro no século XVII, mais precisamente

em 1648 na Batalha dos Guararapes, a Força Terrestre protagonizou vários episó-

dios de manutenção da paz social, notadamente garantindo a Lei e a Ordem. Seja

no  período colonial, nos primeiro e segundo reinados, passando pelas Guerras de

Independência1 nas províncias, Proclamação da República2, Revolta da Vacina3, Mo-

vimento  Tenentista4,  Revolta  Constitucionalista  de  19325,  a  Intentona  Comunista

19356, a Revolução Democrática de 19647, Guerrilha do Araguaia8, e, por fim, os em-

pregos nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) contemporâneos nas

Crises de Segurança Pública nas unidades da federação, os homens de verde-oliva

foram convocados pela sociedade e pela política do Estado para restabelecimento

da Ordem e Paz Social.

O  sucesso  e  a  efetividade  do  emprego  do  Exército  nos  eventos

supracitados certificaram a Força Terrestre nas Operações de Garantia da Lei e da

Ordem.  Certo  é  que,  graças  a  ação  exitosa  na  historiografia  brasileira,  a  Carta

Magna de 1988 define no seu artigo 142 a missão dada às Forças Armadas, no que

1.  Movimento de resistência  contrários  à  Independência  do Brasil  (1822),  composto  por  militares
portugueses.  (Disponível  em:  <https://m.historiadobrasil.net/resumos/guerras_independencia.htm>
Acesso em 10 maio. 2018)
2.  Movimento  que  acabou  com  a  monarquia  no  Brasil,  em  15  Novembro  de  1889.  (Disponível
em:<https://m.historiadobrasil.net/republica/> Acesso em:10 maio. 2018)
3. Revolta popular ocorrida na cidade do Rio de Janeiro entre os dias 10 e 16 de janeiro de 1904 com
vário  conflitos  urbanos  violentos  entre  populares  e  as  forcas  do  governo.  (Disponível  em:
<https://m.historiadobrasil.net/  resumos/revolta_da_vacina.htm> Acesso em 10 maio. 2018)
4.  Movimento  de  revolta  de  jovens  tenentes  do  Exército  Brasileiro  em  05  de  julho  de  1922,
descontentes com a política do Café com Leite, teve início com a prisão do Marechal Hermes da
Fonseca. (Disponível em: <https://m.historiadobrsil.net/resumosqrevolta_18_forte.htm> Acesso em 10
maio. 2018)
5 .Movimento armado em São Paulo contra o Governo de Getúlio Vargas, em 09 de julho de 1932.
(Disponível em: <https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Fatosmagens/Revolucao1932> Acesso em 10
maio.2018)
6. Revolta ocorrida em 1935, provocada pela Aliança Nacional Libertadora (ALN), para derrubar o
Governo  de  Getúlio  Vargas.  (Disponível  em:
<https://m.historiadobrasil.net/brasil_republicano/intentona_comunista.htm>  Acesso  em  10  maio.
2018).

7.  Movimento  democrático  que  impediu  o  presidente  da  república  João  Goulart  de implantar  um
regime  comunista  no  Brasil,  em  31  de  março  de  1964.  (Disponível  em:
<www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionario/verbete-tematico/revolucao-de-1964> Acesso em 10 maio. 1964)
8.Movimento de luta armada (guerrilheiro) que ocorreu na região do Araguaia, entre Tocantins e Pará,
entre  os  anos  de  1972  e  1975.  (Disponível  em:
<https://m.historiadobrasil.net/resumos/guerrilha_araguaia.htm>  Acesso em 10 maio.2018)

https://m.historiadobrasil.net/resumos/guerrilha_araguaia.htm
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionario/verbete-tematico/revolucao-de-1964
https://m.historiadobrasil.net/brasil_republicano/intentona_comunista.htm
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Fatosmagens/Revolucao1932
https://m.historiadobrsil.net/resumosqrevolta_18_forte.htm
https://m.historiadobrasil.net/resumos/revolta_da_vacina.htm
https://m.historiadobrasil.net/resumos/revolta_da_vacina.htm
https://m.historiadobrasil.net/republica/
https://m.historiadobrasil.net/resumos/guerras_independencia.htm
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tange  à  manutenção  da  Segurança  Interna  “[…]  à  garantia  dos  poderes

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem [...]” (CF, 1988).

Dessa  forma,  não  há  discricionariedade  e  sim uma  imposição (grifo  nosso)  de

emprego,  respeitando o processo de designação da Presidência  da  República  e

aprovada pelo Congresso Nacional.

A segurança  pública  ocupa  um  considerável  espaço  na  narrativa  da

atualidade nas unidades da Federação do Brasil. Isto porque é uma instituição que,

quando em crise, afeta os campos psicossocial,  político, econômico e militar das

Expressões do  Poder  Nacional  (Estratégia,2001).  Em  virtude  disso,  o  Governo

Federal  recorre ao mecanismo constitucional  de decreto de GLO, depois que os

chefes  dos executivos estaduais  decretam insuficiência para solução dos graves

comprometimentos da Ordem Pública.

Após o emprego em GLO, o Exército avalia e aprimora sua doutrina, seu

material de emprego militar, seu adestramento, sua organização, sua instrução e sua

articulação  estratégica.  Tal  postura  possibilitou  uma  constante  atualização  das

capacidades em GLO. O constante emprego da Força Terrestre nas diversas crises,

nos  últimos dez anos, denota que a segurança pública no Brasil está com sérios

comprometimentos em diversos estados e em várias regiões do nosso país.

Conforme a Política Nacional  de Defesa (PND),  cabe ao Ministério  da

Defesa consolidar o Poder Nacional para permitir o alcance dos Objetivos Nacionais,

notadamente “[…] I.  Construir uma sociedade livre, justa e solidária; II  Garantir  o

desenvolvimento nacional [...]” (PND, 2016). Tal ação ocorre nas cinco Expressões

do  Campo  do  Poder:  Político,  Econômico,  Psicossocial,  Militar  e  Científico-

tecnológico. Nesse contexto, surge o conceito de Segurança Nacional como sendo

uma  condição  permanente  de  alcance  dos  objetivos  e  com  a  garantia  para  os

cidadãos do exercício de seus direitos e deveres constantes da Constituição Federal

de 1988.

Para  a consecução do Objetivo  Nacional  de  Defesa descrito  acima,  o

Ministério da Defesa utiliza as Forças Singulares para a manutenção da Segurança

e  Proteção  Internas  do  país,  de  forma  conjunta  e  integrada,  num  ambiente

interagência com os órgãos de segurança pública. Por meio da Estratégia Nacional

de Defesa, a Expressão Militar emprega seus meios na conquista e manutenção da
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paz  social  conforme  consta  “Contribuir  para  a  atuação  dos  órgãos  federais,

estaduais e municipais.”  (ED-10,  END 2016).  É prudente lembrar  que tal  missão

consiste numa missão subsidiária das Forças Armadas, que devem ter seu emprego

principal voltado para a defesa da Pátria, da soberania e integridade territorial.

Ficou claro, até o momento, que a Força Terrestre foi muito empregada

em Operações da Garantia da Lei e da Ordem em diversas unidades da federação.

Motins/Revolta9 de Policiais Militares, Greve de Policiais Civis, Garantia de Votação

e Apuração de Pleitos  Eleitorais, enfim várias motivações para emprego. Nessas

oportunidades,  muitos  ensinamentos  foram  colhidos  em  virtude  de  constante

mudança de táticas, técnicas e procedimentos dos elementos chamados de Agentes

Perturbadores da Ordem Pública (APOP). Disso decorre o seguinte problema:

O emprego da Força Terrestre está adequado face os novos desafios

no contexto das Operações de Garantia da Lei e da Ordem por consequência

das crises do sistema de segurança pública das unidades da federação?

A melhoria  constante  das  capacidades  operativas  deve  ser  o  grande

motivador no desenvolvimento de uma doutrina e de uma capacidade operacional de

qualquer força. Por isso temos como objetivo geral:

Buscar  adequação  e  atualização  do  desdobramento  da  Força

Terrestre face os novos desafios no contexto das Operações de Garantia da

Lei e da Ordem por ocasião das crises de segurança pública. 

No intuito de atender ao objetivo geral deste trabalho, foram formulados

alguns objetivos específicos, que possibilitaram construir o conhecimento necessário

para a consecução deste estudo, a saber:

a. verificar-se-á como a Força Terrestre vem respondendo às constantes

demandas  do  Estado  brasileiro  e  buscará  uma  melhor  eficiência  das  atuais

capacidades operacionais; e

b. será verificada a situação de segurança pública nos estados do Brasil,

na atualidade;

No tocante ao tema “A deterioração da segurança pública no Brasil e os

impactos para o emprego do Exército Brasileiro”, resumidamente, serão trabalhadas

9 Crime tipificado no Código Penal Militar (Art 149), onde militares se reúnem para descumprir ordens
de superiores hierárquicos, sem uso de armas é Motim, se armados é Revolta. (Brasil, Código Penal
Militar.  Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1001.htm> Acesso em 12 maio.
2018) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1001.htm
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duas variáveis para a solução do problema desta pesquisa. Teremos como variável

dependente a capacidade operacional da Força Terrestre. Por outro lado, a variável

independente consistirá na situação de segurança pública nos estados.

Exército Brasileiro possui representação expressiva no território nacional,

pois suas organizações militares estão “espalhadas” por todo país. Seja nos estados

mais  populosos  da  região  sudeste,  seja  nos  locais  de  difícil  acesso  como  nas

populações ribeirinhas da nossa região amazônica. Por isso, o Exército Brasileiro

possui  o  maior  encargo  nas  Operações  de  Cooperação  e  Coordenação  com

Agências (COTER, 2017), sobretudo em Operações de GLO. Cabe à Força Terrestre

o papel de protagonista neste tipo de emprego ao lado das outras Forças Singulares.

A segurança pública consiste numa servidão dos órgãos estaduais, que

têm por dever constitucional a gestão dos meios necessários para salvaguardar as

pessoas e os seus bens contra as atividades ilícitas e criminais. Contudo, o que se

viu nos últimos dez anos foi um sistema que, por períodos de tempo, não conseguiu

garantir a paz e a ordem sociais em alguns estados da União, forçando o executivo

federal à tomada de decisão de intervenção por meio de decretação de GLO, no

intuito de cooperar para o retorno à normalidade.

Assim sendo, estudar a Força Terrestre, sob a ótica do seu emprego em

Operações de Garantia  da Lei  e da Ordem, buscando melhorar  e  adequar suas

capacidades para os novos desafios da crise do Sistema de Segurança Pública no

Brasil é contribuir para a Estratégia Nacional de Defesa pois “[…] O Exército atuará

de forma episódica e pontual em Operações de Garantia da Lei e da Ordem para

colaborar com o Órgãos de Segurança Pública [...]” (END, 2016).

Em que pese a maioria das constituições brasileiras já tivessem previsto,

ao longo da história,  o emprego das Forças Armadas na manutenção da Ordem

Pública e Social em momentos de crises institucionais, foi a constituição de 1988

que deixou mais evidente e clara essa atuação, no artigo 142. Contudo, foi somente

em 1999, com a promulgação da Lei Complementar nº 97, que esse emprego ficou

disciplinado  e  coberto  juridicamente.  Depois  disso,  em  setembro  de  2004,  foi

assinada a Lei complementar nº 117, e no prosseguimento, em agosto de 2010, a

Lei Complementar nº 136. Estas últimas regularam mais ainda o uso da Força em

Operações de Garantia da Lei e da Ordem. Por definição: 



18

Operações 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,  que  tem  por  objetivo  a  preservação  da  Ordem  Pública  e  da
incolumidade de pessoas e do patrimônio em situações de esgotamento dos
instrumentos para isso previstos no art 144 da Constituição e em outras em
que se presuma ser possível a perturbação da ordem. (MD;MD33-M-10)

O emprego  da  Expressão  Militar  é  sempre  decorrente  da  decisão  da

Expressão Política do Poder. Este emprego pode ocorrer para uma operação militar

em situação de guerra e de não guerra. Esse entendimento se torna fundamental,

pois  deste decorre  o  grau  de  utilização  da  Força.  A  situação  de  guerra  é

caracterizada pelo emprego de poder militar na plenitude para uma conquista de um

objetivo de guerra que pode ser uma área, ou mesmo um maior número de baixas

possíveis ao inimigo do Estado. Já a situação de não guerra consiste no emprego do

poder  militar  de  forma limitada,  normalmente  em ambiente  interagência  sem um

inimigo (estatal) declarado ou definido.(COTER, Operações EB70-MC-10-223, 2017,

5ª Ed). Dessa forma, verifica-se que o limite de uso da violência e um antagonista

não estatal são as grandes diferenças, e que, no caso de uma Op GLO, estamos

falando de uma Op de não guerra.

A Expressão Militar segue o processo decisório da Expressão Política e,

por conta disso, faz-se necessário o entendimento dos níveis de decisão e de que

forma estas se traduzem no emprego real das Forças Armadas. Há quatro níveis de

decisão (COTER, Operações EB70-MC-10-223, 2017 5ª Ed): Nível Político, Nível

Estratégico, Nível Operacional e Nível Tático.

O  nível  político  consiste  na  Presidência  da  República,  que  também

acumula a função de Comandante Supremo das Forças Armadas e a quem cabe a

iniciativa do processo de emprego real da tropa, bem como a definição dos Objetivos

Militares. Acrescenta-se que a mais alta autoridade do Poder  Executivo conta com

um órgão consultivo: Conselho de Defesa Nacional.

O nível  estratégico  é representado pelo Ministério  da Defesa,  a  quem

cabe a responsabilidade de elaborar o Plano Estratégico de Emprego Conjunto das

Forças Armadas (PEECFA). Neste Plano há definições de áreas, estruturas militares

empregadas, as estratégias utilizadas dentre outras. O principal órgão consultivo do

Ministro da Defesa é o Estado-Maior  Conjunto das Forças Armadas, composto por
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oficiais  das mais  altas  patentes  das três  Forças Singulares:  Marinha,  Exército  e

Aeronáutica.

O nível operacional é representado por um Grande Comando, entende-se

como  tal  uma  reunião  de  tropas  das  três  Forças,  ou  agrupamento de  Grandes

Unidades Operacionais tais como Grupos Tarefas da Marinha, Divisões de Exército

ou Brigadas da Força Terrestre e ALA(s) ou Grupos de Aviação da Força Aérea. A

esta reunião de Grandes Unidades com a responsabilidade de atuação militar em

um  espaço  geográfico  dá-se  o  nome  de  Teatro  de  Operações  (TO)  (EME,

OPERAÇÕES, 2014). Este por sua vez será comandado por um Oficial General de

último  posto  das  Forças,  dependendo  da  prevalência  da  dimensão:  terrestre  ou

marítima.

Por último, há o nível tático e surgem neste as Forças Componentes quais

sejam:  Força  Naval  Componente,  Força  Terrestre  Componente,  Força  Aérea

Componente e Força Conjunta de Operações Especiais. Tais Forças Componentes

não são exclusivas de tais Forças Singulares, pois algumas estruturas de uma Força

pode integrar uma Força Componente diferente de sua natureza, surgindo assim o

conceito de Interoperabilidade entre as três Forças.

Depois  de  definidos  os  níveis,  resta  verificar  como  que  se  dará  esta

atuação do poder militar. Como já definido, há que se obedecer uma sequência de

autorizações  em níveis  de  autoridades,  esta  recebe  o  nome  de  Sistemática  de

Planejamento  do  Emprego Operacional  (MD;  MD 51 M 01).  Logicamente  que  o

emprego  indicará  toda  a  necessidade  de  prontidão  e  de  preparo  das  Forças  e

notadamente do Exército Brasileiro. Esta preparação específica segue por sua vez

às prováveis Hipóteses de Emprego 

Entende-se por “Hipóteses de Emprego” a antevisão de possível emprego
das  Forças  Armadas  em  determinada  situação ou  área  de  interesse
estratégico para  a  Defesa  Nacional.  É  formulada  determinando-se  o  alto
grau de determinação e imprevisibilidade de ameaças ao país.  Com base
nas hipóteses de emprego são mantidos atualizados os Planos Estratégicos
de  Emprego  Conjunto  e  os  Planos  Operacionais  decorrentes,  visando
possibilitar o contínuo aprestamento da nação como um todo, e em particular
das Forças Armadas, para emprego da defesa do país. (EME, Concepção
Estratégica do Exército Brasileiro, 2017)

Com base nos cenários,  montados por  meio  do Sistema Brasileiro  de

Inteligência (SISBIN) do Governo Federal, é que surgem as Hipóteses de Emprego
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(HE). O SISBIN reúne 37 (trinta e sete) instituições federais de inteligência, civis e

militares, para troca de informações e construção do conhecimento. É coordenado

pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, que foi

instituído pela Lei nº 9883 de 07 de dezembro de 1999, como órgão consultivo do

dirigente máximo do Poder Executivo. É com base na evolução de acontecimentos

ou eventos portadores de futuro que as Forças se articulam e são empregadas. Daí

decorre a importância da manutenção de um sistema atualizado e eficaz capaz de

dar o alerta oportuno, permitindo a composição de Forças com a devida prontidão,

contribuindo, dessa forma, com o estado de prontidão de pronta resposta. Neste

mister é que a Força Terrestre exerce seu papel de Liderança Estratégica, haja vista

sua presença em todo o território nacional e sua capilaridade, sendo desdobrada no

país por meio da distribuição de suas Organizações Militares, indo desde pequenas

frações de tropas de Companhias isoladas até o nível Divisões de Exército. Dessa

forma, a articulação do Exército Brasileiro facilita a reunião de grandes efetivos para

fazer face às ameaças e ratificar a Estratégia10 da Presença ou Dissuasão.

A estrutura do Exército Brasileiro é departamental, contendo o Gabinete do

Comandante do Exército (Gab Cmt Ex); Órgãos de Assessoramento Superior (OAS);

Órgão de Assessoramento Direto e Imediato (OADI); um Órgão de Direção Geral

(ODG),  constituído  pelo  Estado-Maior  do  Exército  (EME);  Órgãos  de  Direção

Setoriais  (ODS),  formado  por  Departamentos  e  Diretorias;  Órgão  de  Direção

Operacional  (ODOp),  representado  pelo  Comando  de  Operações  Terrestres

(COTER); e, por fim, pela Força Terrestre, definida pelos C Mil A.

10  A Estratégia pode ser Direta, quando emprego da expressão militar, ou Indireta sem a expressão
militar. Os conflitos podem ser resolvidos por meio da Persuasão; forma não-violenta; Dissuasão,
forma intermediária  e  mais  utilizada  pelas  Forças  Armadas brasileiras;  e  pela  Coerção,  forma
violenta  na  solução  dos  conflitos.  (Brasil.  Exército.  Estado-Maior.  C  124-1  Estratégia.  3.  ed,
Brasília, DF, 2001)



21

Figura 1 – Estrutura Organizacional do Exército Brasileiro

Fonte: SIPLEx 2017. EME

 

Doravante neste trabalho, todas as vezes que se fizer alguma referência à

Força Terrestre serão considerados somente os 8 (oito) Comandos Militares de Área.

De acordo com a Figura 1, verifica-se que este é o grande “Braço Forte” do Exército

Brasileiro  e  onde  os  meios  operativos  se  encontram.  Constituem  os  meios  da

atividade-fim, sendo as demais estruturas integrantes da Atividade-meio do Exército.

A articulação  da  Força  Terrestre  permite que  haja  tropa  em  todo  o

território nacional, tal  desdobramento possibilita uma pronta resposta às demandas

de Garantia da Lei e da Ordem, e é por intermédio desses Grandes Comandos que

se dá o emprego da F Ter na solução das crises de segurança pública nas unidades

da federação.
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Figura 2 – Distribuição Geográfica Comandos Militares de Área

Fonte : Concepção Estratégica do Exército 2017

As sedes dos Comandos Militares de Área coincidem com as capitais

federais e ,conforme se verifica na Figura 2, estes Grandes Comandos que integram

a  Força  Terrestre estão  distribuídos  no  território  nacional  em  8  (oito)  sedes:

MANAUS-AM (Comando Militar da Amazônia - CMA), BELÉM-PA (Comando Militar

do Norte – CMN), RECIFE-PE (Comando Militar do Nordeste - CMNE), BRASÍLIA –

DF (Comando Militar do Planalto - CMP), RIO DE JANEIRO-RJ (Comando Militar do

Leste  -  CML),  SÃO PAULO-SP (Comando Militar  do Sudeste  -  CMSE),  CAMPO

GRANDE-MS  (Comando  Militar  do  Oeste -  CMO)  e  PORTO  ALEGRE  –  RS

(Comando Militar do Sul – CMS). (EME, 2014).

Verifica-se  que  há  Comandos  Militares  que  englobam  mais  de  uma

Unidade da Federação, forçando este Grande Comando a tratar com mais de um

Governo de Estado e, por conta disso, com mais de uma Secretaria de Segurança

Pública. Isso é fundamental para o desencadeamento das Operações de Garantia

da Lei e da Ordem. Situações de Motim/Revolta das Polícias Militares, greves das

polícias  Civis,  crises  nos  Sistemas  Penitenciários,  e  ampliação  das  ações  das

Organizações  do  Crime  Organizado  ensejam,  invariavelmente,  decretação  de
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insuficiência  de  meios  para  solicitar  a  decretação  de  intervenção  federal,  e  por

conseguinte uma GLO.

Torna-se fundamental o entendimento do funcionamento da sistemática

de segurança pública no Brasil. Este sistema já demonstrou, nos últimos dez anos,

que se encontra com várias vulnerabilidades, que forçaram o emprego da tropa em

Operações de Garantia da Lei e da Ordem. O sistema, via de regra, é formado por

duas estruturas: Polícias Militares dos estados e  Polícia Civil. Contudo, existe um

outro  órgão  que  possui  interface  muito  próxima  com este  sistema,  qual  seja:  a

Administração  Penitenciária.  No  nível  federal  essa  integração  já  existe,  pois

conforme consta na Medida Provisória Nº 821, de 16 de fevereiro de 2018 

Integram a estrutura do Ministério Extraordinário de Segurança Pública o
Departamento  de Polícia  Federal,  o  Departamento  de  Polícia  Rodoviária
Nacional, o Departamento Penitenciário Nacional, o Conselho Nacional de
Segurança Pública, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária
[…]  (Diário  Oficial  da  União  de  27  de  fevereiro  de  2018,  Disponível
em:<http://depen.gov.br/DEPEN/noticias1/notícias/MP82126218CriaoMSP.p
df> Acesso em 13 mar. 2018).

Na  maioria  dos  estados,  as  Secretarias  de  Segurança  Pública  não

integram a  Administração  Penitenciária,  pois  estas  constituem uma  Secretaria  à

parte,  o  que obriga a alta  administração do executivo estadual  realizar  a  devida

interface.  O  sistema  penitenciário  está  intimamente  ligado  às  questões  da

criminalidade em todo o país, pois as grandes articulações do crime organizado são

comandadas  de  dentro  dos  presídios,  onde  estão  presas  as  lideranças  das

Organizações do Crime Organizado dos Estados. Conforme afirmou recentemente o

Ex-Ministro  da  Defesa  Raul  Jungman  “[...]  Os  presídios  hoje  são  autênticos

escritórios do crime organizado, que se nacionalizou, crime esse que vem saindo da

esfera  da  Segurança  Pública  [...]”  (JUNGMAN,  Raul,  2017,  Disponível  em:<

http://www.defesaaereanaval.com.br>. Acesso em 15 mar. 2018).

A população prisional hoje estimada no Brasil é de 726.712 (setecentos e

vinte  e  seis  mil  e  setecentos  e  doze)  pessoas  (INFOPEN,  2016).  Com falta  de

controle de acesso dos aparelhos celulares nos presídios, essa superpopulação vem

favorecendo  as  ações  de  controle  das  lideranças  das  facções,  estabelecendo

relação íntima entre o que acontece fora dos sistemas penitenciários e dentro do

mesmo.

http://www.defesaaereanaval.com.br/
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/MP82126218CriaoMSP.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/MP82126218CriaoMSP.pdf
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A recente mudança na Alta Administração do Poder Executivo Federal,

evidencia que este assunto domina a narrativa atual da sociedade brasileira. Uma

prova disso foi a elevação da antiga Secretaria de Segurança Pública, que integrava

o Ministério da Justiça, para constituir num Ministério  Extraordinário de Segurança

Pública, conforme a Lei Nº 13502, de 1º de novembro de 2017 no seu artigo 1º “[…]

É  criado  o  Ministério  Extraordinário  de  Segurança  Pública  e  transformado  o

Ministério da Justiça e Segurança Pública em Ministério da Justiça [...]” (DOU; 27 fev

2018; Disponível em: <http://www.in.gov.br/autenticidade.html> . Acesso em 12 mar.

2018). 

Esta  elevação  ao  status de  ministério  confere mais  poder  político  à

temática,  além de proporcionar que esta nova pasta participe diretamente,  como

Unidade  Orçamentária,  dos  projetos e  leis  orçamentárias  do  governo federal,

fazendo  com  que  os  recursos  cheguem  diretamente  ao  órgão  responsável  em

realizar  a  gestão dos recursos.  Dessa forma, as Políticas de Segurança Pública

poderão ser melhores implementadas, pois não haverá mais intermediários.  Este

novo ministério ligar-se-á diretamente com os governos estaduais, que por sua vez

possuem suas Secretarias congêneres. 

Outro benefício da criação do novo ministério é o relacionamento direto, e

no mesmo nível, com o Ministério da Defesa. Tal ligação é estreita e muito frequente,

sobretudo nos últimos dez anos, haja vista as Operações de Garantia da Lei e da

Ordem. A prova desta assertiva é a designação do Sr Raul Jungman, antigo Ministro

da  Defesa,  como  o  primeiro  dirigente  máximo  do  novo  ministério.  Esta  decisão

tornará o relacionamento entre ministérios mais fácil e harmoniosa, haja vista que o

novo ministro  da Defesa é o antigo Secretário-Geral  do mesmo,  logo um antigo

assessor  do  ex-ministro.  Enfim,  espera-se  uma  virtuosa  e  produtiva  cooperação

entre os dois ministérios.

A segurança  pública  no  Brasil  é  definida  a  partir  do  marco  legal  da

Constituição Federal de 1988.

Art 144. A Segurança Pública, dever do Estado, e direito e responsabilidade
de  todos,  é  exercida  para  a  preservação  da  Ordem  Pública  e  da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I.
polícia federal; II. polícia rodoviária federal; III. polícia ferroviária federal; IV.
polícias civis; V. polícias militares e corpos de bombeiros militares.(CF 88).

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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Claro está que cabe às instituições com poder de polícia, sejam federais

ou  estaduais,  a  execução  das  políticas  de  Segurança  Pública.  Contudo,  na

impossibilidade do cumprimento das missões constitucionais por parte de alguns dos

órgãos responsáveis, o Governo Federal se utiliza do previsto no Artigo 144 da CF

1988 para que a paz social a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do

patrimônio sejam alcançadas e mantidas. 

O conceito de segurança pública é mais abrangente, na atualidade, do que

há alguns anos, pois as ameaças à Paz Social não se limitam aos crimes praticados

contra a vida e ou ao patrimônio das pessoas. Segundo a Organização dos Estados

Americanos “[…] O conceito de segurança pública passou a ser entendido a partir de

uma perspectiva mais complexa [...] As ameaças de segurança vão além […] são

acrescidas de gangues, criminalidade, tráfico de drogas, armas[...]” (Disponível em:

<www.oas.org/pt/topicos/sugurança_publica.asp  >. Acesso em 13 mar. 2018).

Para o Ministério da Justiça,

A Segurança Pública é uma atividade  pertinente aos órgão estaduais e à
comunidade como um todo, realizada com o fito de proteger a cidadania,
prevenindo e controlando as manifestações da criminalidade e da violência,
efetivas ou potenciais, garantindo o exercício pleno da cidadania nos limites
da  lei.  (Disponível  em:  <www.justica.gov.br/sua-seguranca/suguranca-
publica/orgaos-de-seguranca-1/conceitos-basicos  >.  Acesso  em  12  mar.
2018).

Aqui, verifica-se que a segurança pública seria uma condição, em que o

Estado deveria garantir aos cidadãos, para que os mesmos pudessem exercer seus

direitos  e  deveres  civis,  políticos  e  sociais,  mantendo  baixos  os  índices  de

criminalidade. Surge assim, uma necessidade de uma tarefa Operacional, que vai

então definir uma nova Capacidade em que a Força, e sobretudo o Exército, deverá

ter, haja vista que por tudo que já foi até aqui exposto, caberá ao Braço Forte, ou

seja à Força Terrestre a missão de cumprir a missão constitucional de Garantir a Lei

e a Ordem. 

Para falarmos em capacidades, recorremos ao Catálogo de Capacidades
do Exército Brasileiro que a definiu como

A Aptidão requerida a uma força ou organização militar, para que possam
obter um efeito estratégico, operacional ou tático. É obtida a partir de um
conjunto de sete fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis:
Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, Educação,
Pessoal e Infraestrutura – que formam o acrônimo DOAMEPI. (EME, 2014).

http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/suguranca-publica/orgaos-de-seguranca-1/conceitos-basicos
http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/suguranca-publica/orgaos-de-seguranca-1/conceitos-basicos
http://www.oas.org/pt/topicos/suguran%C3%A7a_publica.asp
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A  partir  desse  entendimento,  resta  saber,  o  que  é  o  objeto  dessa

pesquisa: se os Comandos Militares de Área têm as capacidades “adequadas” para

serem empregados nos estados do Brasil, no contexto da Operação de Garantia da

Lei e da Ordem. Claro que para essa análise se faz necessário entender o cenário

das crises de Segurança Pública nesses estados, para verificar quais os pontos que

merecem oportunidades de melhoria.

No contexto das capacidades,  as Operações de Garantia  da Lei  e  da

Ordem estão enquadradas como sendo da Capacidade Militar Terrestre 03-Apoio a

Órgãos Governamentais,  e  dentro  desta  como  Capacidade  Operacional  10  –

Proteção Integrada, para, dentre outras coisas,  proteger a sociedade com ampla

colaboração no setor de segurança pública.

Nos  últimos  dez  anos,  a  Força  Terrestre  foi  demandada  em  várias

oportunidades  da  Capacidade  de  Op  GLO,  em  vários  estados,  obrigando  os

Comando  Militares  de  Área  a  interromperem  suas  atividades  de  preparo  para

atender a outras capacidades operativas, tão importantes quanto a de Proteção, cito

como  exemplo,  a  Capacidade  Operacional  07  –  Manobra  Tática,  que  emprega

basicamente as Grandes Unidades em Operações de Defesa Externa, razão de ser

de uma Força Armada e sobretudo da Força Terrestre. As Operações de Garantia da

Lei e da Ordem consumiram vastos recursos de toda ordem dos Comandos Militares

de Área, quer sejam na atividade de preparo quer na atividade de emprego. Por

razões  óbvias,  no  sentido  de  atender  às  demandas  da  sociedade,  em  alguns

momentos a Defesa Externa não teve a devida prioridade. Daí decorre a seguinte

indagação aos Grandes Comandos da Força: Como atender ao emprego em GLO

sem descuidar  da  atividade de preparo  para  Defesa Externa? Ou ainda:  qual  a

prioridade de adestramento? Esse trabalho orientará para a adequada  prioridades

para “cada” Comando Militar de Área, levando-se em conta o cenário da segurança

pública nos estados da União.

Conforme a nova metodologia do Preparo da Força Terrestre prevista no

Programa de Instrução Militar do Comando de Operações Terrestre, a Atividade de

Preparo buscará “[…] adequá-lo às necessidades e vocações dos diversos Grandes

Comandos e Grandes Unidades da Força Terrestre[...]” (PIM-COTER, 2018). Certo é

que  o  COTER,  Órgão  de  Direção  Operacional  (ODOp),  constituinte  da  Alta
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Administração do Exército,  a  quem cabe estabelecer  as  políticas  e  diretrizes  do

preparo e do emprego da Força Terrestre, já deixa claro que cabe a cada Grande

Comando a adequação de preparo ao emprego conforme as circunstâncias de cada

Comando.

Do ponto de vista de sua natureza, o tipo de pesquisa se constitui numa

Pesquisa Aplicada, e do ponto de vista da forma de abordagem do problema será do

tipo de uma Pesquisa Qualitativa, segundo Vergara (2009). 

A técnica utilizada foi uma Pesquisa Bibliográfica, pois foram utilizados os

trabalhos  já  realizados  sobre  o  assunto  e  Pesquisa  Documental,  haja  vista  os

estudos já  realizados desse tema,  junto  com os relatórios  do ODG e ODOp do

Exército.

Para delimitação institucional do presente estudo, verificou-se a atividade

de  emprego  nas  áreas  de  responsabilidade  dos  Comandos  Militares  de  Área,

integrantes  da  Força  Terrestre  do  Exército  Brasileiro.  Buscou-se  os  documentos

doutrinários do Estado-Maior do Exército, do Comando de Operações Terrestres, e

dos Órgãos de Direção  Setorial da estrutura do Exército. Além disso, foi feita uma

busca no Ministério  Extraordinário  de  Segurança Pública,  bem como institutos  e

fórum afins na Administração Pública Federal e Estadual. 

Todo o esforço da pesquisa se  concentrou no que ocorreu e ocorre de

emprego da Força Terrestre dentro do território nacional. 

Por  meio  de  análises  das  pesquisas  e  relatórios  do  Departamento

Penitenciário  Nacional,  pôde-se  chegar  a  uma  radiografia  bem  aproximada  da

situação da Segurança Pública nos Estados da Federação. O ministério da Justiça,

por meio do seu Departamento Penitenciário determinou que fosse confeccionado

um  relatório,  chegando-se  a  dados  do  sistema  prisional  brasileiro.  Denominado

Levantamento  Nacional  de  Informações  Penitenciárias  –  INFOPEN -  a  pesquisa

retrata os dados da  população carcerária, dividindo a mesma por delitos e crimes

cometidos, sendo uma fonte primária confiável e legítima do Governo Federal. 

Outra fonte utilizada para avaliação do quadro de Segurança Pública são

os Institutos e os Fóruns das Secretaria dos Estados e da Iniciativa privada, que

estudam o assunto com certa  profundidade,  sendo por isso uma das fontes dos

dados da pesquisa. 
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Além disso, foram verificados os efetivos das corporações das Polícias

Militares  dos  Estados,  junto  à  Inspetoria  Geral  das  Polícias  Militares  (IGPM),

estrutura  que  integra  o  Comando  de  Operações  Terrestres  (COTER).  Isto  para

verificar as capacidades de tais corporações e suas paralisações nesses últimos

anos, e que levaram à Op GLO.

Um  exemplo  de  organização  que  trata  do  assunto  é  o  Instituto  de

Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP), uma autarquia vinculada à Secretaria de

Segurança Pública, que também realiza estudos nesta área do conhecimento e que

dá significativa contribuição para o estudo neste estado, ajudando no entendimento

num dos Estados que mais teve incidência de Operações de Garantia da Lei e da

Ordem, em vista de inúmeras crises neste setor nos últimos dez anos.

As análises de ferramentas como as descritas acima conduziram o estudo

para a análise das crises de segurança pública e ajudaram no  confronto com as

capacidades dos Comandos Militares de Área para o adequado enfrentamento das

mesmas nas unidades da federação.

Para  o  diagnóstico  da  capacidade,  verificou-se  os  índices  das

Capacidades  Operacionais  dos  Comandos  Militares  de  Área  sob  a  ótica  do

DOAMEPI. Foram verificadas as quantidades de Grandes Unidades aptas para o

emprego em GLO, junto ao COTER, conforme a Concepção Estratégica do Exército

Brasileiro.
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 2  A SITUAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NOS C Mil A

 2.1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os  institutos  e  fóruns  de  Segurança  Pública  se  utilizam  de  várias

metodologias para medir os índices que são a base do estabelecimento de políticas

públicas nas unidades da federação. Há consenso em todas essas metodologias,

qual  seja:  a  taxa de homicídios,  de  roubo,  dos crimes associados ao tráfico  de

drogas, e das organizações do crime organizado. Isto se deve ao fato de serem tais

tipos penais os mais violentos e atentarem ao bem mais precioso do ser humano: a

vida. 

A  taxa  de  homicídios  é  calculada  pela  divisão  entre  o  número  de

homicídios  por  100  mil  habitantes. TxHomicídios =  
nºdehomicídios

100mil .habitantes
.  Tal

indicador é utilizado pelo Brasil e pelos demais países. Abaixo vemos a evolução da

Taxa de Homicídios no Brasil:

Gráfico 1 - Homicídio no Brasil, 2005 a 2015
Fonte: Atlas da Violência 2018 ipea
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Verifica-se que, no período de 2006 à 2016, a taxa de homicídios no Brasil

teve uma tendência de aumento considerável, chegando à marca de 30,3 mortes

violentas para 100 mil habitantes. Conforme consta do Atlas de Violência 2018

“Um  dado  emblemático  que  caracteriza  a  questão  é  a  participação  do
homicídio como causa de mortalidade da juventude masculina, de 15 a 19
anos,  que em 2016 correspondeu a 47,8 % do total  de óbitos” (Atlas de
Violência, 2018).

A situação é mas preocupante se compararmos os dados do Brasil com

outros países vamos constatar que o nosso país é o 14º no “ranking” dos Estados

mais violentos do mundo.

Tabela 1 – Ranking Tx homicídios

Fonte:UNODC,Disponívelem:<https://www.unodc.org/gsh/en/big-picture.html>Acesso

em 18 mar. 2018

https://www.unodc.org/gsh/en/big-picture.html
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Observa-se, segundo na Tabela 1, que o Brasil  é um dos países com

maior taxa de homicídios no mundo. Considerando esses dados no espaço amostral

dos óbitos totais no Brasil no período, observa-se que há um impacto significativo na

população  economicamente  ativa  (PEA),  haja  vista  que  os  jovens  constituem a

massa da Força de Trabalho de qualquer economia.

Verificando  de  que  forma  estas  taxas  estão  distribuídas  nas  Regiões

Geográficas do país contatamos o que se segue:

Gráfico 2 – Taxa de homicídios por regiões do Brasil

Fonte: IBGE

De fato, as regiões Norte (±45/100 mil hab) e Nordeste (±43/100 mil hab)

apresentam as maiores taxas de homicídios do Brasil, seguidas da região Centro-

Oeste (±36/100 mil hab), ficando bem acima da média nacional que é em torno de

30,3 / 100 mil hab.
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Em  consequência  dessas  taxas,  até  junho  de  2017,  a  população

carcerária do Brasil era de 726.712 (setecentos e vinte e seis mil e setecentos e

doze) pessoas, conforme o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias

2016 (INFOPEN), sendo a  distribuição de tipos penais destes detentos da seguinte

maneira:

 Gráfico 3 - Detentos por tipo penal

Gráfico 3 - Detentos por tipo penal

Fonte: Infopen, jun 2014

Está claro, conforme análise do gráfico acima, que o tráfico de drogas é

hoje a maior porcentagem do tipo penal que ocasionou a detenção, nos presídios no

Brasil, seguido de furto, roubo e homicídio. Em seguida, verificou-se como se dá a

distribuição dos tipos penais nos presídios dos estados que compõem os Comandos

Militares de Áreas, no sentido de buscar um indicador de Segurança Pública para

cada C Mil A.

Para fazer face ao problema da segurança pública os estados contam

com  suas  instituições  policiais,  seja  no  policiamento  ostensivo,  por  conta  das

Polícias Militares, ou pelas suas polícias judiciárias, ou seja, polícia civil. Para efeito

deste trabalho foram verificados os efetivos das PM dos estados,  bem como os

movimentos  de  revolta/motim  dessas  corporações,  pois  é  neste  quadro  que  os

governadores  de  estado  reconhecem  suas  incapacidades  face  às  crises  o  que
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resulta em decretação de GLO.

É importante ressaltar que as Forças Armadas poderão ser empregadas

em Operações de Garantia da Lei e da Ordem no contexto de crise do sistema de

segurança  pública  para  cooperar  ou  mesmo  substituir  as  polícias  militares  dos

estados.  Nesta  hipótese,  é  necessário  que  os  chefes  dos  executivos  estaduais

reconheçam formalmente esgotados os meios previstos no art. 144 da CF 88, em

virtude de  indisponibilidade,  inexistência ou  insuficiência (grifo do autor))  dos

meios, ou seja, de suas polícias. De acordo com o parágrafo único do art. 3º do

Decreto nº 3.897, de 24 de agosto de 2001, do presidente da república:

Consideram-se esgotados os meios previstos no art.  144da Constituição,
inclusive no que concerne às Polícias Militares quando,  em determinado
momento,  indisponíveis,  inexistentes,  ou  insuficientes  ao  desempenho
regular de sua missão constitucional (Dec 3.897, 2001)

Nesse  sentido,  houve-se  por  bem  estudar  os  efetivos  existentes  das

polícias militares dos estados das áreas de responsabilidades de cada Comando

Militar de Área, além de verificar os movimentos de motim/revolta dessas polícias,

que tenham motivado GLO para as Forças Armadas, e por consequência da FT nos

C Mil A.

Verificando as crises de Segurança Pública e consequente emprego do

Exército  em Op  GLO,  foram evidenciados  os  movimentos  de  motim/revolta  das

Polícias Militares e ou greves de polícias civis,  nas unidades da Federação.  Em

seguida, observa-se o resumo dessas paralisações, por Comando Militar de Área:



34

C Mil A Op GLO motivadas por Crise Seg Pública
TOTAIS 
C Mil A

CMS  Crise PM RS (1997) 1

CMNE

 Crise PM CE (1997)(2); Crise PM AL (1997)(2); Crise PM PE (1997).
Crise PM RN (1997); Crise PM PB (1997); Crise PM PB (1999); Crise PM
AL (2000)(2);  Crise  PM BA (2000)(2);  Crise  PM PE (2001);  Crise  AL
(2001); Crise BA (2001); GLO AL (2003); Crise PM BA (20014); Crise PM
RN (2016); Crise PM RN (2017)

19

CML

Crise PM MG (1997); Crise PM MG (2003); Op Arcanjo (Complexo do
Alemão)  (2010/2011);  Op São Fco  (Complexo  da  Maré)  (2014/2015);
Crise PM ES (2017); Op GLO Ap PM (2017); Op GLO Ap PM RJ (2018);
Gabinete de Intervenção Rj (*)

8

CMN Op Xingú/Desarmamento sul PA (1997); Op Varredura Presídio (2017) 2

CMP Crise PM DF (2000); Crise PM DF (2001); Crise PM TO (2001) 3

CMA Op Varredura Presídios(2016) (2); Op Varredura Presídios (2017) (4) 6

Total 39

Quadro 1 - Resumo Op GLO por conta de Crise Seg Pública de 1997 - 2018

(*) Intervenção Federal no RJ com nomeação de um Of Gen para Interventor do estado, e um Of
Gen como Sec Sg Pub
Fonte: STN. IBGE, Fórum de Segurança Pública, 2016.

Conforme se observa no quadro 1, o Comando Militar do Nordeste tem

um histórico de muitos episódios de emprego da Força Terrestre para Garantia da

Lei e da Ordem, sobretudo motivado por motim/revolta das Polícias Militares dos

estados, e dentro desta região o estado de Alagoas lidera o “ranking” de ocorrências

desta natureza.

Em seguida,  verifica-se que o Comando Militar  do Leste se apresenta

como o segundo C Mil A em números de ocorrências de emprego de tropa em GLO.

Merece  destaque  que  o  Estado  do  Rio  de  Janeiro  teve  os  dois  episódios  mais

duradouros de Op GLO, notadamente a Op Arcanjo (Complexo do Alemão) e a Op

São Francisco (Complexo da Maré), embora não tenha histórico de revolta/motim da

Polícia Militar, embora tenha ocorrido no Espírito Santo e em Minas Gerais.

Chama a atenção os Comandos Militares da Amazônia e do Norte, que

foram muito solicitados para Operações de Varreduras11 em Presídios, em auxílio

aos órgãos de segurança pública.

Os efetivos das polícias militares nos estados é outro importante indicador

11  Operação de Varredura - Operação que consiste em esvaziar as celas dos presos e realizar uma
verificação e busca de materiais ilícitos como drogas, armas, aparelhos celulares e outros itens
proibidos.(Disponível  em:<https://www.dfesa.gov.br/noticias/28654-operacao-varredura-militares-
do-exercito-presidio-em-porto-velho> Acesso em 12 maio. 2018)

https://www.dfesa.gov.br/noticias/28654-operacao-varredura-militares-do-exercito-presidio-em-porto-velho
https://www.dfesa.gov.br/noticias/28654-operacao-varredura-militares-do-exercito-presidio-em-porto-velho


35

que  foi  considerado  neste  trabalho,  pois  o  policiamento  ostensivo  é  o  principal

elemento que contribui para a dissuasão, sendo este fator um grande dificultador à

prática de muitos crimes e aumenta a sensação de segurança da população nas

cidades brasileiras. Assim sendo, nas análises dos C Mil A serão apresentados os

respectivos efetivos,  tomando-se como base a razão de 300 policiais  para cada

100.000 habitantes como um referencial comparativo de efetivo desejável. Tal razão

foi deduzida no 20º Congresso de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal, realizado

na cidade de Salvador – BA, no ano de 2010, patrocinado pela Organização das

Nações Unidas (ONU), que chegou a esse número, pois esta seria a média mundial.

(Disponível  em:<https://academiadux.files.wordpress.com/2013/10/quantidade-de-

policiais-por-nc3bamero-de-habitantes.pdf>.Acesso em24 jun. 2018).

 2.2  A SEGURANÇA PÚBLICA NO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA.

O  Comando  Militar  da  Amazônia  é  constituído  pelos  pelas  Grandes
Unidades que ocupam os estados do Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. Esses
estados  juntos  possuem  uma  população  estimada  de  7.221.657  de  pessoas,
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), que
estão assim distribuídos:

Tabela 2 - População nos estados do CMA

Estado População

Amazonas 4.063.614

Rondônia 1.805.788

Acre 829.614

Roraima 522.636

Total 7.221.657

Fonte: O autor, 2018.

Verifica-se que os estados do Amazonas e de Rondônia são os mais

populosos da região do CMA. É com base nesses números que se chega ao cálculo

de taxa de homicídios nesses estados conforme Ipea 2018: 

https://academiadux.files.wordpress.com/2013/10/quantidade-de-policiais-por-nc3bamero-de-habitantes.pdf
https://academiadux.files.wordpress.com/2013/10/quantidade-de-policiais-por-nc3bamero-de-habitantes.pdf
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Tabela 3 - Taxa de homicídios nos estado do CMA

Estado População Taxa de homicido

Amazonas 4.063.614 36,3

Rondônia 1.805.788 39,3

Acre 829.614 44,4

Roraima 522.636 39,7

Total / média 7.221.657 39,9

Fonte: o autor, 2018

A taxa de  homicido  é  relativamente  elevado  na região  do CMA,  se  o

compararmos com a média do Brasil. Há estado com mais de 40 homicídios por 100

mil habitantes, como Acre. De acordo com os dados do Atlas da Violência 2018 do

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Em se tratando de prática de crime de tráfico de drogas, os estados da

Região Amazônica possuem números expressivos como foi mostrado pelo INFOPEN

2016: 

Tabela 4 - Presos por tráfico de drogas dos estados do CMA

UF Nº DE PRESOS POR TRÁFICO % POR TRÁFICO Nº

AM 7.455 51,8 3.861

RO 7.631 29,3 2.236

AC 3.486 27,5 959

RR 1.610 34,1 549

Totais 20.182 Média 35,7 7.605

Fonte: o autor, 2018.

Observa-se  que  o  estado  do  Amazonas  possui  mais  da  metade  dos

presos por prática do tráfico de drogas, bem distante da realidade do estado do Acre.

Outro  indicador  que  merece  atenção  é  o  número  de  condenados  por

roubo, considerando que este tipo penal inclui o uso da violência como elemento da

prática do crime. No mesmo INFOPEN 2016, os internos que praticaram tal crime

são: 
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Tabela 5 - Presos por roubo nos estados do CMA

UF Nº DE PRESOS POR ROUBO % POR ROUBO Nº

AM 7.455 27,8 2.073

RO 7.631 28,4 2.167

AC 3.486 26,2 913

RR 1.610 14,0 225

Totais 20.182 Média 24,1 5.378

Fonte: o autor, 2018

Os três estados com maior número de detentos se equivalem, Amazonas,

Rondônia e Acre, no tocante aos presos pelo crime de roubo, ficando o estado de

Roraima bem aquém dos demais. 

No  que  tange  às  organizações  criminosas,  há  cerca  de  10  facções

criminosas que atual nos estados do CMA. O método de verificar a presença destas

OCRIM (CARTA CAPITAL,2017) é fazendo um trabalho de inteligência nos presídios

destes Estados. Dessa forma, chega-se à seguinte distribuição:

Tabela 6 – Fações criminosas nos presídios do CMA

UF OCRIM

AM FDN; BONDE DOS 40; PCN, 300 ESPARTANOS; PCC

RO PCC; AMIGOS LEAIS; CV; FDN; CRIME POPULAR

AC PCC; CV; BONDE DOS 13; FDN

RR CV; PCC; PRIMEIRO COMANDO DO NORTE; FDN; PRIMEIRO
COMANDO DA MARIOLA

Total 10

Fonte: o autor, 2018.

A facção Primeiro Comando da Capital (PCC), de origem da cidade de

São Paulo, encontra-se presente em presídios de todos os Estados do CMA, assim

como a facção Família do Norte. Essas duas OCRIM disputam o tráfico de drogas

nos  Estados  do  CMA  e,  por  vezes,  comandam  rebeliões  nos  presídios,  ou

coordenam ações  que  comprometem a  paz  social,  como incêndio  em coletivos,

promovendo  chacinas  nas  grandes  cidades,  dentre  outros.  Como  veiculado  na

imprensa escrita:
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Durante uma rebelião de 17 horas em Manaus, presos do FDN, braço do CV no
norte do país, invadiram uma ALA em que ficavam detentos do PCC. O resultado
foram  corpos  esquartejados,  decapitados  e  com  olhos,  corações  e  vísceras
arrancados,  jogados  em carrinhos  de  levar  comida  e queimados.(Disponível  em:
<https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/entenda-o-que-a-disputa-nacional-entre-
faccoes-tem-a-ver-com-a-barbarie-no-presidio-do-  a  mazonas.ghtml>  Acesso  em  09
Maio 2018)

A disputa  pelo  tráfico  de  drogas  nos  Estados  do  CMA já  deflagrou

diversas crises no sistema de segurança pública dos mesmos, forçando o emprego

do Exército em Operações de Apoio a Órgão Governamental, mais precisamente

para “Varreduras” em Presídios, a fim de retirar drogas, armas e celulares das celas

dos presos. De acordo com o Serviço de Inteligência da Polícia Federal, os estados

de Roraima e Amazonas são os mais conflitados na guerra do tráfico de drogas. O

estado de Rondônia possui grande tendência de conflitos de facções.

Analisando  os  efetivos  das  polícias  militares  dos  estados  da  região

amazônica (IGPM 2018)  encontramos o seguinte cenário:

Tabela 7 – Efetivos das PM dos estados do CMA

UF EFETIVOS RAZÃO POLICIAL / Nº Hab

AM 8.768 1 / 463

RO 4.962 1 / 363

AC 2.404 1 / 345

RR 1.806 1 / 289

Total / Média 17.940 1 / 365

Fonte: o autor, 2018. 

A tabela  7  evidencia  que  o  estado  do  Amazonas  possui  uma  razão
desfavorável, denotando um deficit de policiais se considerada a sua população, e a
melhor razão está no estado de Roraima, lembrando que a referência recomendada
pela ONU é 300 policiais para cada 100.000 habitantes.

É  importante  ressaltar  que  não  há  registro  de  Op  GLO motivada  por

movimentos de motim/revolta nas corporações de polícias militares nos estados que

integram o Comando Militar da Amazônia. Em que pese a maioria das razões serem

acima do desejável,  este indicador  não tem ligação direta com as operações de

GLO. As últimas Op GLO ocorreram no contexto  de varreduras e  contenção de

rebeliões em presídios.

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/entenda-o-que-a-disputa-nacional-entre-faccoes-tem-a-ver-com-a-barbarie-no-presidio-do-amazonas.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/entenda-o-que-a-disputa-nacional-entre-faccoes-tem-a-ver-com-a-barbarie-no-presidio-do-amazonas.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/entenda-o-que-a-disputa-nacional-entre-faccoes-tem-a-ver-com-a-barbarie-no-presidio-do-amazonas.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/entenda-o-que-a-disputa-nacional-entre-faccoes-tem-a-ver-com-a-barbarie-no-presidio-do-amazonas.ghtml
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 2.3  A SEGURANÇA PÚBLICA NO COMANDO MILITAR DO NORTE.

O Comando Militar do Norte é constituído pelas Grandes Unidades que estão

desdobradas  nos  Estados  do  Pará,  Amapá  e  Maranhão.  Esses  estados  juntos

possuem uma população estimada de 14.825.366 de pessoas, segundo dados do

Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE,  2017),  e  que  estão  assim

distribuídos:

Tabela 8 – População dos estados no CMN

Estado População

Pará 7.581.051

Maranhão 6.574.789

Amapá 669.526

Total 14.825.366

Fonte: o autor, 2018.

Verifica-se que os estados do Pará e Maranhão são os mais populosos

da região do CMN. Por sua vez, é com base nesses números que se chega ao

cálculo de taxa de homicídios nesses estados, conforme Ipea 2018. 

Tabela 9 – Taxa de homicídios nos estado do CMN

UF POPULAÇÃO TAXA DE HOMICIDO

PA 7581051 50,8

MA 6574789 34,6

AP 669526 40,7

Total / média 14825366 42,0

Fonte: o autor, 2018

Nota-se  que  o  estado  do  Pará  possui  uma  taxa  elevadíssima  de

homicídios, sendo a quinta maior taxa do país; aliás, esses três estados estão muito

acima da média nacional, que é em torno de 30,3/100 mil hab. Há que se considerar

que o estado do Amapá tem uma média alta e a menor população dentre os estados

do CMN.

Em se tratando de prática de crime de tráfico de drogas, os estados da

Região  Norte  possuem números  expressivos  como  foi  mostrado  pelo  INFOPEN
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2016: 

Tabela 10 - Presos por tráfico de drogas nos estados do CMN

UF Nº DE PRESOS POR TRÁFICO % POR TRÁFICO Nº

PA 14.212 34,3 4.874

MA 8.835 41,5 3.667

AP 2.680 34,3 919

Totais 25.727 Média 36,7 9.460

Fonte: o autor, 2018

Observa-se que o estado do Maranhão possui um percentual expressivo

de preso por tráfico de drogas. Há que se notar que este estado figura como o sexto

maior percentual do Brasil nesse tipo penal.

Ao  verificarmos  o  número  de  condenados  pela  prática  de  roubo,

considerando o mesmo INFOPEN 2016, os internos que praticaram tal crime são: 

Tabela 11 - Presos por roubo no CMN

UF Nº DE PRESOS POR ROUBO % POR ROUBO Nº

PA 14.212 41,5 5.898

MA 8.835 29,5 2.606

AP 2.680 21,1 565

Totais 25.727 Média 30,7 9.069

Fonte: o autor, 2018.

Destaca-se que o percentual de presos por roubo no estado do Pará é

bem elevado se comparado com os demais estados. O elevado índice deste estado

constitui no terceiro maior do Brasil, perdendo somente para o Estado Ceará (59%) e

para o Estado da Paraíba (56%).

Ao  observarmos  a  presença  de  facções  criminosas  nos  estados  do

Comando Militar do Norte (Carta Capital, 2017) chegamos à seguinte situação:

Tabela 12 – Fações criminosas nos presídios do CMN

UF OCRIM

PA
FDN; PCC; CV; EQUIPE REX; BONDE DOS 30; 

COMANDO CLASSE A

MA

PCC; PRIMEIRO COMANDO DO MARANHÃO; BONDINHO DA
ILHA ; PRIMEIRO GRUPO DO ESTREITO; BANDO DOS 40; ANJOS
DA MARTE; COMANDO ORGANIZADO DO MARANHÃO; BONDE

DOS 300

AP PCC; CV; GANGUE DA PONTE

Total 14

Fonte: o autor, 2018.
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Na área de responsabilidade do Comando Militar do Norte há somente

três estados, mas tem um número muito expressivo de organizações criminosas,

fato que torna essa região muito propensa à rebeliões, como já ocorreu no ano de

2017. Verifica-se que o PCC está presente em todos os estados, fato que confere

um certo controle na mesorregião por parte dessa facção, que costuma protagonizar

rebeliões  em  presídios  e  comandar  incêndio  de  ônibus  e  barricadas  em  vias

públicas. 

Em se tratando de efetivos das corporações das polícias militares dos

estados (IGPM 2018)  que compõem o Comando Militar  do Norte,  há o seguinte

cenário:

Tabela 13 – Efetivos das PM dos estados do CMN

UF EFETIVOS RAZÃO POLICIAL / Nº Hab

PA 16.237 1 / 467

MA 10.025 1 / 656

AP 3.168 1 / 217

Total / Média 29.430 1 / 447

Fonte: o autor, 2018.

Considerando que a razão desejável é de 1 / 333, o estado do Amapá tem

uma razão bem abaixo e do Maranhão bem acima. A média dos estados do CMN é

relativamente alta e desfavorável para dissuasão à prática de crimes.

 2.4  A SEGURANÇA PÚBLICA NO COMANDO MILITAR DO NORDESTE.

O  Comando  Militar  do  Nordeste  é  constituído  pelas  Organizações

militares que estão desdobradas nos estados de Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,

Paraíba,  Pernambuco,  Alagoas,  Sergipe  e  Bahia.  A população  estimada  dessa

Região é de 46.507.098 pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatística (IBGE, 2017), e estão assim distribuídas:
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Tabela 14 - População dos estados no CMNE

ESTADO POPULAÇÃO

Piauí 3.118.360

Ceará 8.452.318

Rio Grande do Norte 3.168.027

Paraíba 3.766.528

Pernambuco 8.796.448

Alagoas 3.120.494

Sergipe 2.068.017

Bahia 14.016.906

Total 46.507.098

Fonte: o autor, 2018.

O estado da Bahia possui uma população muito expressiva se comparado

com  os  demais  do  Comando  Militar  do  Nordeste,  seguido  dos  estados  de

Pernambuco e do Ceará. Com base nos dados acima chegamos às seguintes taxas

de homicídios (Ipea, 2018) nesses estados:

Tabela 15 - Taxa de homicídio nos estados do CMNE

UF POPULAÇÃO Tx HOMICIDIO

PI 3.118.360 21,8

CE 8.452.318 40,6

RN 3.168.027 53,4

PB 3.766.528 33,9

PE 8.796.448 47,3

AL 3.120.494 54,2

SE 2.068.017 64,7

BA 14.016.906 46,9

Total / Média 46.507.098 45,4

Fonte: o autor, 2018.

A média da taxa de homicídios na área de responsabilidade do Comando

Militar do Nordeste é das maiores do Brasil. O CMNE possui as três maiores taxas

do país, sendo o estado de Sergipe com 64,7, seguido do estado de Alagoas com

54,2  e  do  estado  do  Rio  Grande  do  Norte  com  53,4  homicídios  por  100  mil

habitantes. Notadamente o estado com maior taxa do país é o que possui a menor

população dentre os que compõem o Comando Militar do Nordeste.

Como o tráfico de drogas é responsável por boa parte dos crimes que
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contribuem para os elevados índices de violência,  verifiquemos os apenados por
este tipo penal nos estados do CMNE, segundo INFOPEN 2016:

Tabela 16 - Presos por tráfico de drogas nos estados do CMNE

UF Nº DE PRESOS POR TRÁFICO % POR TRÁFICO
Nº

PI 4.032 21,4% 863

CE 34.566 10,4% 3.595

RN 8.809 30,1% 2.652

PB 11.377 35,0% 3.982

PE 34.556 40,5% 13.995

AL 6.957 18,8% 1.308

SE 5.316 33,6% 1.786

BA 15.294 38,4% 5.873

Total 120.907 Média 28,5% 34.054

Fonte: o autor, 2018.

O  estado  de  Pernambuco  se  destaca  como  aquele  que  tem  o  maior

percentual de presos por crime de tráfico de drogas, o que, combinado com seu

elevado número da população carcerária, resulta num grande número de detentos

por este tipo penal. Os estados da Bahia e da Paraíba estão com elevado número de

detentos por tráfico de entorpecentes no CMNE.

O  roubo  é  um  outro  tipo  penal  que  merece  atenção  na  análise  dos

indicadores de violência quando da análise de Segurança Pública. Nos estados do

CMNE os números de presos são, segundo INFOPEN 2016:

 Tabela 17 – Presos por roubo nos Estados do CMNE

UF Nº DE PRESOS POR ROUBO % POR ROUBO Nº

PI 4.032 18,7% 754

CE 34.566 59,7% 20.636

RN 8.809 29,1% 2.563

PB 11.377 56,5% 6.428

PE 34.556 13,5% 4.665

AL 6.957 19,0% 1.322

SE 5.316 11,4% 606

BA 15.294 23,6% 3.609

Total 120.907 Média 28,9% 40.583

Fonte: o autor, 2018.
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O estado do Ceará e  o  estado  da  Paraíba estão bem acima da  média  dos

demais da região do CMNE, em se tratando de percentual. Isto indica que o crime contra o

patrimônio se constitui  numa preocupação nas Secretarias de Segurança Pública destas

unidades da federação. Merece atenção o fato desta região ter os dois maiores percentuais

de roubo do Brasil, quais sejam os estados do Ceará (59,7%) e da Paraíba (56,5%).

A Segurança  Pública  dos  estados  do  Comando Militar  do  Nordeste  tem um

impacto significativo da presença das facções criminosas que se instalaram nos presídios

como o quadro abaixo (CARTA CAPITAL 2017):

Tabela 18 – Fações Criminosas nos presídios do CMNE

UF OCRIM

PI PCC; Primeiro Comando do Campo Maior (PCM); Primeiro Comando
de Esperantina (PCE); Facção Criminosa de Teresina

CE Comando Norte; PCC; CV; ADA; Guardiões do Estado

RN PCC; Primeiro Comando de Natal; Sindicato do Crime

PB Al Qaeda; PCC; Estados Unidos; Sindicato do Crime

PE Comando Norte; Nordeste; PCC

AL PCC; Firma; CV

SE PCC; PCM; Primeiro Comando Metropolitano; Comando da Paz

BA PCC; Bonde do Maluco; DMP; MPA; Terceiro Comando; Bonde do
Ajeita; Katiara; Comando da Paz; Caveira; CV; Comando do Perna

Total 26

Fonte: o autor, 2018. 

Os estados do Piauí, Ceará e Sergipe integram a lista dos estados com
maior probabilidade de conflito entre facções criminosas, por disputa de tráfico de
drogas. Para dissuadir tais crimes os efetivos das PM (S), segundo IGPM são:

Tabela 19 – Efetivos das PM dos estados do CMNE

UF EFETIVOS RAZÃO POLICIAL / Nº Hab

PI 5.679 1 / 549

CE 18.105 1 / 467

RN 7.965 1 / 398

PB 8.685 1 / 434

PE 18.481 1 / 476

AL 6.646 1 / 470

SE 4.917 1 / 421

BA 29.653 1 / 473

Total / Média 100.131 1 / 460

Fonte: o autor, 2018. 
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A razão de policiais  por habitantes nos estados do Nordeste são bem

desfavoráveis,  se compararmos com a razão desejável  (1  /  333).  Estados como

Piauí,  Pernambuco,  Bahia  e  Alagoas  lideram  o  “ranking”  da  tabela  anterior  e

denotam que há poucos policiais para o policiamento ostensivo desses estados, o

que  contribui  com os  elevados  índices  de  criminalidade  do  Comando  Militar  do

Nordeste. 

Acrescenta-se que os estados do nordeste são os líderes em número de

revoltas/motins nas corporações policiais, com cerca de 19 (dezenove) movimentos

de paralisações, totais ou parciais de policiais militares, sendo 6 (seis) no estado de

Alagoas, que consta com uma razão de 1 / 470 policiais, ou seja, além de deficiente

em número, também tem um perfil de paralisação por movimentos reivindicatórios,

forçando ao emprego de GLO.

 2.5  A SEGURANÇA PÚBLICA NO COMANDO MILITAR DO OESTE

O  Comando  Militar  do  Oeste  compreende  as  Unidades  e  Grandes

Unidades do Exército que estão desdobradas nos estados de Mato Grosso e Mato

Grosso do Sul. Sua população, segundo IBGE 2018, é 5 484 146 de pessoas e está

assim distribuída:

Tabela 20 - População dos estados no CMO

ESTADO POPULAÇÃO

Mato Grosso 3.035.122

Mato Grosso do Sul 2.449.024

Total 5.484.146

Fonte: o autor, 2018.

Conforme se verifica na tabela 20, a área do Comando Militar do Oeste

abrange  estados  pouco  populosos,  quando  comparadas  com  as  demais  da

federação,  haja  vista  o  vasto  território  destes  estados.  A partir  destes  dados  é

possível analisar as taxas de homicídios nesses estados, conforme Ipea 2018:
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Tabela 21 - Taxa de homicídio nos estados do CMO

UF POPULAÇÃO Tx HOMICIDIO

MT 3.035.122 35,7

MS 2.449.024 25,0

Total 5.484.146  Média 30,4

Fonte: o autor, 2018

Ao observar a tabela 21, verificamos que o estado do Mato Grosso está

acima e o estado do Mato Grosso do Sul abaixo da média nacional. 

Outro indicador que serve para análise do Comando Militar do Oeste são

os dados relativos ao crime de tráfico de drogas. Quanto a esse tipo penal, conforme

o INFOPEN 2016 temos:

Tabela 22 - Presos por tráfico de drogas nos estados do CMO

UF Nº DE PRESOS POR TRÁFICO % POR TRÁFICO Nº

MT 10.362 27,3 2.829

MS 18.688 51,3 9.587

Totais 29.050 Média 39,3 12.416

Fonte: o autor, 2018.

Como  verificado  na  tabela  22,  o  percentual  de  presos  por  tráfico  de

drogas no Mato Grosso do Sul é o segundo maior do Brasil, perdendo somente para

o estado do Amazonas.

Verificando-se os dados disponíveis sobre a prática de roubo nos estados

do  Comando  Militar  do  Oeste,  podemos  constatar  o  que  se  segue,  segundo

INFOPEN 2016:

Tabela 23 – Presos por roubo nos estados do CMO

UF Nº DE PRESOS POR ROUBO % POR ROUBO Nº

MT 10.362 18,9 1.958

MS 18.688 22,5 4.205

Total 29.050 Média 20,7 6.163

Fonte: o autor, 2018.

Nota-se  que  este  tipo  penal  não  constitui  no  maior  percentual  da

população carcerária do Comando Militar do Oeste, estando, inclusive, abaixo da

média nacional que é em torno de 26%.

Por outro lado, ao verificarmos a presença das facções criminosas nos
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presídios dos estados que integram o Comando Militar do Oeste podemos constatar,

segundo Carta Capital, 2017:

Tabela 24 – Fações Criminosas nos presídios do CMO

UF OCRIM

MT PCC; CV; Bad Boys; Baixada Cuiabana; Comando Verde

MS PCC; CV; PGC; Primeiro Comando do MS; Primeiro Comando da
Liberdade; Grupo G

Total 09

Fonte: o autor, 2018. 

Há um número expressivo de facções,  se considerarmos que na área

deste Comando Militar de Área há somente dois estados, e que as duas maiores

rivais se encontram nas Unidades da Federação do CMO.

Para o combate à criminalidade e para o policiamento ostensivo, os

estados contam com os seguintes efetivos (Carta Capital, 2017):

Tabela 25 – Efetivos das PM dos estados do CMO

UF EFETIVOS RAZÃO POLICIAL / Nº Hab

MT 7.596 1 / 400

MS 4.596 1 / 532

Total / Média 12.192 1 / 466

Fonte: o autor, 2018.

Os dois estados que integram a área de responsabilidade do Comando

Militar do Oeste possuem uma razão muito desfavorável e longe do ideal (1 / 333),

resultando  uma  média  também  ruim,  evidenciando  que  em  caso  de  crise  na

segurança pública as chances do governo do estado decretar insuficiência de meios

são bem grandes. Contudo, não há histórico de Motins/Revoltas nas corporações

destes estados.
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 2.6  A SEGURANÇA PÚBLICA NO COMANDO MILITAR DO PLANALTO

O Comando Militar  do  Planalto  é  formado  pelas  Grandes  Unidades  e

Unidades  desdobradas  nos  estados  de  Goiás,  Tocantins,  Distrito  Federal,  e  as

cidades que compõem a região do Triângulo Mineiro.  Tal Macro Região possui a

seguinte população, segundo IBGE 2018:

Tabela 26 - População dos estados no CMP

ESTADO POPULAÇÃO

Goiás 6.003.788

Tocantins 1.383.445

Distrito Federal 2.570.160

Triângulo Mineiro (*) 1 977 540 

Total 9.957.393

(*)  Dados estimados pelo  IBGE,  menos os municípios de Araxá,  Patrocínio e
Patos de Minas. 
Fonte: o autor, 2018.

Segundo a Tabela 26, neste comando Militar de Área surge uma região

com status de estado:  a Região do Triângulo Mineiro.  Tal  mesorregião tem uma

população considerada se comparada com as demais deste C Mil A ou mesmo com

outras  Unidades  da  Federação,  pois  possui  quase  dois  milhões  de  habitantes,

conforme Ipea 2018:

Tabela 27 - Taxa de homicídio nos estados do CMP

UF POPULAÇÃO Tx HOMICÍDIO

GO 6.003.788 45,3

TO 1.383.445 37,6

DF 2.570.160 25,5 

Triângulo M (*) 1 977 540 22,7

Total / Média 9.957.393 32,0

(*) Estimado com base na média entre as cidades de Uberlândia, Uberaba Frutal e 
Ituiutaba.
Fonte: o autor, 2018.

A tabela 27 evidencia que a taxa de homicídios do estado de Goiás se

encontra bem acima da média nacional e que a mesorregião do Triângulo Mineiro
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tem  uma  média  baixa,  ficando  abaixo  do  estado  do  Tocantins,  que  tem  uma

população abaixo de 2 milhões de habitantes.

A prisão por tráfico de drogas nos Estados do Comando Militar do Planalto

é  um  indicador  muito  importante  na  análise  da  Segurança  Pública,  sendo

encontrados os seguintes dados (INFOPEN, 2016):

Tabela 28 - Presos por tráfico de drogas nos estados do CMP

UF Nº DE PRESOS POR TRÁFICO % POR TRÁFICO Nº

GO 16.917 26,6 4.500

TO 3.468 NI            919 (***)

DF 15.194 NI         4 026 (***)

Triângulo M      4 366 (*) 26,4 (**) 1.153

Total 39.945 Média 26,5 10.598

(*):  com base  nos  dados  dos  estabelecimentos  prisionais  das  comarcas  de
Ituiutaba,  Frutal,  Uberlândia  e  Uberaba  (Disponível
em:http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php. Acesso em: 22 Abril 2018).
(**): média do Estado de Minas Gerais
(***): com base na média
NI: DF e TO não informaram seus dados a tempo da realização do Relatório do
INFOPEN 2016.
Fonte: o autor, 2018.

A análise dos dados da Tabela 28 sobre o crime de tráfico de drogas ficam

prejudicados  no  Comando  Militar  do  Planalto  em  virtude  da  inexistência  de

estatística  sobre  o  estado  de  Tocantins  e  Distrito  Federal,  entretanto,  podemos

inferir, usando os dados da média com base nos dados do Triângulo Mineiro e de

Goiás. De qualquer forma, infere-se que a média é relativamente baixa no universo

dos demais estados.

Os  presos  por  roubo  na  região  do  Comando  Militar  do  Planalto  são

também analisados com base nos dados disponíveis no relatório do INFOPEN 2016

combinados  com  o  Relatório  do  mesmo  Informativo  de  2016,  chegando-se  aos

seguintes dados:

http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php


50

Tabela 29 – Presos por roubo nos estados do CMP

UF Nº DE PRESOS POR ROUBO % POR ROUBO Nº

GO 16.917 19,1 3.231

TO 3.468 NI 773 (***)

DF 15.194 NI 3 388 (***)

Triângulo
M

     4 366 (*) 25,5 (**) 1.113

Total 39.945 Média 22,3 8.505

(*):  com  base  nos  dados  dos  estabelecimentos  prisionais  das  comarcas  de
Ituiutaba,  Frutal,  Uberlândia  e  Uberaba
(http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php. Acesso em: 22 Abril 2018).
(**): média do Estado de Minas Gerais
(***): com base na média
NI: DF e TO não informaram seus dados a tempo da realização do Relatório do
INFOPEN 2014.
Fonte: o autor, 2018.

A Tabela 29 mostra que os dados dos estados na área do CMP não são

muito expressivos se comparados com o cenário dos demais estados do Brasil, em

se  tratando  da  prática  do  crime  de  roubo,  pois  a  média  é  relativamente  baixa,

estando a níveis aceitáveis no contexto brasileiro.

As organizações criminosas estão presentes nos Estados do Comando

Militar  do  Planalto  e  são  responsáveis  por  elevações  ocasionais  dos  níveis  de

análise  da  Segurança  Pública.  Estas  OCRIM (Carta  Capital,  2017)  estão  assim

distribuídas:

Tabela 30 – Fações Criminosas nos presídios do CMP

UF OCRIM

GO PCC;

TO PCC; CV; 

DF PCC; CV; Paz Liberdade e Direito

Triângulo M (*) PCC

Total 03

(*) Disponível em: <https://www.otempo.com.br/hotsites/presos-no-sistema/pcc-
expande-dom%C3%Adnio-em-minas-e-acumula-regalias-1.1424145>,  Acesso
em 20 Maio 2018.
Fonte: o autor, 2018. 

O Primeiro Comando da Capital está em todos os estados da área do

CMP e conta com a rivalidade do seu maior opositor o Comando Vermelho, nos

estados de Tocantins e Distrito Federal. 

https://www.otempo.com.br/hotsites/presos-no-sistema/pcc-expande-dom%C3%ADnio-em-minas-e-acumula-regalias-1.1424145
https://www.otempo.com.br/hotsites/presos-no-sistema/pcc-expande-dom%C3%ADnio-em-minas-e-acumula-regalias-1.1424145
http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php


51

Para o policiamento ostensivo e para o combate ao crime, os estado do

CMP contam com os seguintes efetivos segundo IGPM 2018:

Tabela 31 – Efetivos das PM dos estados do CMP

UF EFETIVOS RAZÃO POLICIAL / Nº Hab

GO 13.884 1 / 432

TO 3.597 1 / 385

DF 11.272 1 / 228

Triângulo M (*) 3.500 1 / 565

Total / Média 32.253 1 / 348

(*) de acordo com informações IGPM/COTER
Fonte: o autor, 2018. 

Conforme  a  tabela  acima,  o  Distrito  Federal  possui  uma  razão

policial/habitantes abaixo da media desejável,  o que denota um elevado grau de

capacidade de policiamento ostensivo. Entretanto, o estado de Goiás e a região do

triângulo  mineiro  tem  uma  razão  desfavorável  com  1  policial  para  cada  432

habitantes e 1 / 565, respectivamente, fato que contribuiu para uma média acima do

referencial comparativo adotado. 

É  oportuno  lembrar  que,  embora  possua  uma  razão  favorável,  a

corporação  do  DF  já  paralisou  por  duas  oportunidades,  obrigando  o

desencadeamento de duas Op GLO, nos anos de 2000 e 2001. O mesmo ocorreu

em uma oportunidade também no ano de 2001 com o Motim da Polícia Militar do

Tocantins.

 2.7  A SEGURANÇA PÚBLICA NO COMANDO MILITAR DO LESTE

O  Comando  Militar  do  Leste  é  composto  pelas  Grandes  Unidades  e

Unidades que estão desdobradas nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e

Minas Gerais (exceto a Região do Triângulo Mineiro). Tal região tem uma população

estimada de:
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Tabela 32 - População dos estados no CML

ESTADO POPULAÇÃO

Rio de Janeiro 15.989.929

Minas Gerais (*) 17.619.790

Espírito Santo 3.514.952

Total 37.124.671

(*) Dados estimados pelo IBGE, menos os municípios do Triângulo  Mineiro. 
Fonte: o autor, 2018.

A população total dos estados que integram o Comando Militar do Leste é

estimada em 37.124.671 de pessoas. Sem dúvida alguma é muito expressiva e traz

uma série  de problemas no tocante  à Segurança Pública  no país,  haja vista  os

índices das cidades brasileiras, sobretudo nos estados do Rio de Janeiro e Minas

Gerais. Tal população vai resultar nas seguintes taxas de homicídios, segundo Ipea

2018:

Tabela 33 - Taxa de homicídio nos estados do CML

UF POPULAÇÃO Tx HOMICÍDIO

RJ 15.989.929 36,4

MG (-TM) 17.619.790 22,0

ES 3.514.952 32,0

Total / Média 37.124.671 30,1

Fonte: o autor, 2018.

Verifica-se, na Tabela 33, que o estado do Rio de Janeiro possui uma

Taxa de homicídios elevada se comparada com os demais estados da União. Já o

estado do Espírito Santo além de possuir uma taxa acima da média brasileira tem

uma população menor que 4 (quatro) milhões de habitantes, pequena para essa

taxa, resultando num cenário de estado violento.

Segundo INFOPEN 2016, os presos por tráfico de drogas nos estados do

CML são expressivos, conforme a tabela seguinte:
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Tabela 34 - Presos por tráfico de drogas nos estados do CML

UF Nº DE PRESOS POR TRÁFICO % POR TRÁFICO Nº

RJ 50.219 26,1 13.094

MG (-TM) 63.988 26,4 16.893

ES 19.413 44,0 8.542

Total 133.620 Média 32,2 38.529

Fonte: o autor, 2018.

A população carcerária dos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro

constituem numa das maiores  do Brasil,  como se pode constatar  na  Tabela  34.

Particularmente, o Espírito Santo possui um dos maiores percentuais de presos por

tráfico do país (44,0 %), fazendo com que a média do Comando Militar do Leste seja

bem elevada.

Ao verificarmos os dados referentes ao número de presos por roubo nos

estados  do  Comando Miliar  do  Leste,  segundo INFOPEN 2016,  chegaremos ao

seguinte resultado:

Tabela 35 – Presos por roubo nos estados do CML

UF Nº DE PRESOS POR ROUBO % POR ROUBO Nº

RJ (*) 50.219 NI 12.806

MG (-TM) 63.988 25,5 13.317

ES 19.413 25,6 4.970

Total 133.620 Média 25,5 31.093

(*): com base na média
Fonte: o autor, 2016.

A média,  bem como os números absolutos,  de  presos por  roubo nos

estados  do  CML não  é  das  mais  altas,  conforme  se  verifica  na  Tabela  35,  no

universo dos estados da União. 

Ao  analisarmos  as  organizações  do  Crime  Organizado  que  estão

presentes nos estados do Comando Militar do Leste, segundo Carta Capital 2017,

chegamos à seguinte distribuição:
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Tabela 36 – Fações Criminosas nos presídios do CML

UF OCRIM

RJ (*) PCC; CV; ADA; TCP; Milícias; Povo de Israel

MG (-TM) PCC; Comando Mineiro de Operações Criminosas; Paz
Justiça e Liberdade; Primeiro Comando Mineiro; Primeiro

Comando de Minas Gerais

ES PCC; CV; ADA; Primeiro Comando de Vitória

Total 11

Fonte: o autor, 2018. 

O estado de Minas Gerais possui um grande número de facções e não

conta com a presença do Comando Vermelho. Por outro lado, três facções disputam

o poder do tráfico no Rio de Janeiro e no Espírito Santo: PCC; CV e ADA. Tal fato

leva ao confronto e disputa por territórios nas favelas destes estados, contribuindo

para a elevação dos índices de violência.

Os efetivos das corporações das polícias militares dos estados (Carta

Capital, 2017) que integram o CML são consideráveis, como se verifica na tabela

abaixo:

Tabela 37 – Efetivos das PM dos estados do CML

UF EFETIVOS RAZÃO POLICIAL / Nº Hab

RJ 44.749 1 / 357

MG (-TM) (*) 37.388 1 / 471

ES 9.037 1 / 389

Total / Média 91.174 1 / 406

(*)  com  base  nos  dados  das  5ª  RPM  e  9ª  RPM  /  PMMG  Disponível  em:
<https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/portalinstitucional/conteudo.acti-
on?conteudo=674&tipoConteudo=subP> Acesso em 08 jun.2018.

Fonte: o autor, 2018. 

Contudo, há que se considerar as características das ações delituosas

em cada estado. No Rio de janeiro, em que pese a razão policial / habitantes não

seja das piores do país,  o  poder  bélico das facções criminosas e o domínio de

territórios tornam os efetivos, muitas vezes, insuficiente. No caso do estado de Minas

Gerais, o número de municípios e o tamanho do estado influenciam no combate aos

crimes neste estado. Além disso, já ocorreram crises de motins nas corporações de

Minas e do Espírito Santo, que forçaram à decretação de GLO nesses estados.

https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/portalinstitucional/conteudo.action?conteudo=674&tipoConteudo=subP
https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/portalinstitucional/conteudo.action?conteudo=674&tipoConteudo=subP
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 2.8  A SEGURANÇA PÚBLICA NO COMANDO MILITAR DO SUDESTE.

O Comando Militar do Sudeste é composto pelas Grandes Unidades e

Unidades que estão desdobradas no estado de São Paulo. Tal estado é um dos mais

populosos do país, com uma população, segundo o IBGE, de 41.262.199 habitantes.

Com uma taxa de homicídio de 10,9 (dez vírgula nove) se destaca por

ser a menor taxa do país, segundo Atlas da Violência 2018. 

Curiosamente,  possui  uma população  carcerária  de  240.061  pessoas.

Desses 38,96% estão  presos por  tráfico  de drogas e  34,97% por  roubo.  Dessa

forma, podemos consolidar tais informações no quadro abaixo:

Tabela 38 – Dados da Segurança Pública do CMSE

Tipo Penal Percentuais % (*)
Quantidades de

presos

Tráfico de
Drogas

40,0 93.528

Roubo 35,0 83.949

Total 177.477

(*)Dados  obtidos  na  SEAP/SP  Disponível  em:
<http://www.sap.sp.gov.br/download_files/pdf_files/levantamento_presosxdelitos.
pdf> Acesso em 24 de abril. 2018.

Fonte: o autor, 2018.

Conforme a tabela 38, o total de presos por roubo e tráfico de drogas é de

177.477, que representam 74% de todos os detentos do estado, ou seja, a grande

maioria da população carcerária foi condenada por crimes que estão diretamente

relacionados às causas de elevados índices de violência urbana.

No tocante à presença de facções criminosas que atuam no único Estado

do  Comando  Militar  do  Sudeste  (CARTA  CAPITAL,  2017),  São  Paulo  possui

Comando  Revolucionário  Brasileiro  da  Criminalidade  (CRBC),  Comando  Jovem

Vermelho da Criminalidade (CJVC), Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando

Democrático da Liberdade (CDL), Gaviões da Fiel, Cerol Fino, Terceiro Comando da

Capital (TCC) e Comissão Democrática da Liberdade (CDL). Constata-se que não

há presença do Comando Vermelho (CV) em São Paulo. O PCC é originária dos

presídios paulistas e está presente em todo território nacional. 

O efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, segundo dados da

http://www.sap.sp.gov.br/download_files/pdf_files/levantamento_presosxdelitos.pdf
http://www.sap.sp.gov.br/download_files/pdf_files/levantamento_presosxdelitos.pdf


56

Inspetoria Geral das Polícias Militares do Comando de Operações Terrestres é de

83.547 homens. Com uma população de 41.262.199 de habitantes, chega-se a uma

razão de 1 policial  para 494 pessoas (1 /  494),  que é uma média relativamente

desfavorável se compararmos com o desejável (1/333). Entretanto, não há registro

de paralisação da PM de São Paulo e seus quadros contam com um elevado grau

de profissionalismo.

 2.9  A SEGURANÇA PÚBLICA NO COMANDO MILITAR DO SUL.

O Comando Militar do Sul é constituído por Grandes Comandos, Grandes

Unidades e Unidades que estão desdobradas no Rio Grande do Sul, no Paraná e

em Santa Catarina. Estes três estados juntos formam uma população de 27.386.891,

que estão distribuídos da seguinte maneira:

Tabela 39 - População dos estados no CMS

ESTADO POPULAÇÃO

Rio Grande do Sull 10.693.929

Paraná 10.444.526

Santa Catarina 6.248.436

Total 27.386.891

Fonte: o autor, 2018.

Tal população tem um impacto na taxa de homicídios, que constitui uma

base para analisarmos os dados da situação da Segurança Pública no Comando

Militar do Sul. As taxas desses estados são conforme a tabela abaixo (Ipea,2018):

Tabela 40 - Taxa de homicídio nos estados do CMS

UF POPULAÇÃO Tx HOMICÍDIO

RS 10.693.929 28,6

PR 10.444.526 27,4

SC 6.248.436 14,2

Total 27.386.891 Média 23,4

Fonte: o autor, 2018.

Verificando-se a Tabela 40, constatamos que as populações do Paraná e

do Rio Grande do Sul são bem próximas, bem como a taxa de homicídio. Já a Taxa

de Santa Catarina é bem baixa, menos da metade da média nacional. A média do
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CMS é a segunda mais baixa de todos os Comandos Militares de Área, perdendo

apenas para o CMSE.

O crime de tráfico de drogas (INFOPEN 2016) também é um dos tipos

penais que mais contribui  para um elevado número de população carcerária nos

Estados do CMS. Desta forma, podemos consolidar os presos por esse crime da

seguinte forma:

Tabela 41 - Presos por tráfico de drogas nos estados do CMS

UF Nº DE PRESOS POR TRÁFICO %
POR TRÁFICO

Nº

RS 33.868 49,7 16.832

PR 51.700 31,2 16.130

SC 21.472 48,0 10.307

Total 107.040 Média 43,0 43.269

Fonte: o autor, 2018.

Ao verificarmos a tabela 41, constatamos que os estados do Rio Grande

do Sul  e  de Santa Catarina possuem índices bem elevados que percentuais  de

presos  por  tráfico  de  drogas,  estando  estes  entre  os  cinco  maiores  populações

carcerárias do Brasil em termos percentuais nesse tipo penal. 

Analisando  o  tipo  penal  de  Roubo  (INFOPEN,  2016)  os  estados  da

Região Sul que compõem o CMS apresentam os seguintes índices:

Tabela 42 – Presos por roubo nos estados do CMS

UF Nº DE PRESOS POR ROUBO % POR ROUBO Nº

RS 33.868 6,9 23.36

PR 51.700 39,6 20.473

SC 21.472 26,1 5.604

Total 107.040 Média 24,2 26.077

(*): com base na média
Fonte: o autor, 2018.

Constata-se, na Tabela 42, que o percentual de pessoas presas por roubo

no Rio Grande do Sul é baixo, e se comparado com os demais estados é o menor do

Brasil. Já o estado do Paraná possui um percentual bem elevado, ficando acima da

média nacional por mais de 10 (dez) pontos percentuais.

As  organizações  criminosas  (Carta  Capital,  2017)  também  estão
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presentes  nos  presídios  dos  estados  da  Região  Sul.  Essas  facções  estão

distribuídas da seguinte maneira:

Tabela 43 – Fações Criminosas nos presídios do CMS

UF OCRIM

RS PCC, Amigos Leais, Bala na Cara, Os Tauras, Os Manos, Os
Abertos, Unidos Pela Paz, Comando Pelo Certo (CPC), V7

PR PCC, Primeiro Comando do Paraná

SC PCC, CV, Primeiro Grupo Catarinense (PGC), Primeiro Crime
Revolucionário Catarinense (PCRC), Comando Leal (CL), Serpente
Negra, País Livre (PL), Primeiro Grupo de Oposição (PGO), Força

Revolucionária Catarinense (FRC)

Total 17

Fonte: o autor, 2018.

Ao verificarmos a Tabela 43, constatamos que o PCC está presente em

todos os estados da área do Comando Militar do Sul. Santa Catarina é a UF que

possui maior número de facções, em que pese não ser a maior população carcerária

do CMS, coincidentemente o único estado com a presença do Comando Vermelho.

Para o policiamento ostensivo nos estados do Comando Militar do Sul, as

corporações possuem os seguintes efetivos, segundo IGPM 2018:

Tabela 44 – Efetivos das PM dos estados do CMS

UF EFETIVOS RAZÃO POLICIAL / Nº Hab

RS 15.486 1 / 691

PR 17.149 1 / 609

SC 10.618 1 / 588

Total / Média 43.253 1 / 629

Fonte: o autor, 2018.

Há que se observar que as razões entre policiais e população nos estados

do CMS são bem desfavoráveis, sendo o Rio Grande do Sul com o menor efetivo

para dissuasão nas ruas das cidades do estado. Entretanto, somente há registro de

paralisação  da  corporação  desse  estado  em  1997,  e  na  corporação  de  Santa

catarina em 2008,  não constando revoltas ou motins no Paraná. As corporações

destes estados são bem profissionais e com elevado Espírito de Corpo12.

12  Sentido genérico atribuído a um grupo de militares que constroem um sentimento de identidade
coletiva,  fazendo  com  que  crie  no  mesmo  uma  forte  coesão.  (Disponível  em:
<eblog.eb.mil.br/index.php/o-espirito-de-corpo-dos-militares.htm>  Acesso em 15 maio. 2018).,
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 2.10  CONCLUSÕES PARCIAIS

O  estudo  da  demografia  dos  estados  que  integram  as  áreas  de

responsabilidade  dos  diversos  Comandos  Militares  de  Área,  combinado  com  a

análise de alguns dados estatísticos obtidos em vários estudos sobre a taxa de

homicídios,  os  percentuais  de  presos  pelos  tipos  penais  de  tráfico  de  drogas,

número  de  organizações  criminosas  e  roubo  nos  levam  a  um  cenário  sobre  a

Segurança Pública de cada C Mil A.

No  que  diz  respeito  à  taxa  de  homicídios  podemos  comparar  os

Comandos Militares de Área conforme a tabela seguinte:

Tabela 45 – Taxa de Homicídios dos Comandos Militares de Área

C Mil A Taxa de homicídio

CMNE 45,4

CMN 42,0

CMA 39,9

CMP 33,0

CMO 30,4

BRASIL 30,3

CML 30,1

CMS 23,4

CMSE 10,9

Fonte: o autor, 2018.

Ao  analisarmos  a  tabela  45,  verificamos  que  o  Comando  Militar  do

Nordeste possui elevado índice de homicídios por 100 mil habitantes, com uma taxa

de 45,4 em média. As taxas nas áreas do Comando Militar do Norte e da Amazônia

também merecem uma especial atenção. Tal indicador revela o porquê dos elevados

índices de mortes causadas por violência e lembra que devemos ter uma atenção

especial na análise de crises no setor de Segurança Pública nesses C Mil A. A taxa

de  homicídios  isoladamente  não  é  suficiente  para  definir  uma  política  pública,

entretanto,  conjugada  com  outros  indicadores,  podem  auxiliar  na  definição  de

estratégias de enfrentamento das possíveis causas de crises neste setor, sobretudo

no funcionamento do judiciário na solução de crimes contra a vida e na elucidação

de autoria dos crimes e no enfrentamento da impunidade. As Operações de GLO
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que  ocorrerem nestes  C  Mil  A poderão  ser  causados  por  crises  relacionados  a

homicídios coletivos, alcunhados pela mídia de chacinas, grupos de extermínio e ou

greves dos agentes de segurança pública.  É digno de registro  que três C Mil  A

ficaram abaixo da média do país: CML, CMS e CMSE.

Prosseguindo na análise dos Comandos Militares de Área, ao verificarmos

os percentuais de presos por prática de crime de tráfico de drogas vamos chegar

aos seguintes resultados:

Tabela 46 – Média de presos por tráfico de drogas C Mil A

C Mil A Taxa de presos por tráfico %

CMS 43,0

CMSE 40,0

CMO 39,3

CMN 36,7

CMA 35,7

BRASIL 35,1

CML 32,2

CMNE 28,5

CMP 26,5

Fonte: o autor, 2018.

Conforme a tabela 46, o Comando Militar do Sul, o Comando Militar do

Sudeste e o Comando Militar do Oeste possuem a maior população carcerária deste

tipo  de  crime.  Maiores  populações,  maiores  poderes  aquisitivos  dos  estados  e

proximidade das fronteiras dos países produtores de drogas constituem algumas das

causas desses elevados índices destes C Mil A.

O tipo penal de tráfico de drogas está ligado ao crime organizado, muitas

das  vezes  esse  crime  está  intimamente  ligado  à  disputa  de  território  e  ou

enfrentamento aos agentes de Segurança Pública. O perfil de áreas dominadas pelo

tráfico geralmente é de alta belicosidade, ou seja, os marginais possuem um alto

poder destrutivo, haja vista utilização de armamentos de uso restrito tais como fuzis

e pistolas de grosso calibre. 

É lícito supor que as crises na área de segurança pública que porventura

ocorram nestes C Mil A devem estar intimamente relacionadas ao tráfico de drogas e

ao crime organizado, sendo que as Op GLO deverão enfrentar uma forte resistência
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armada e mais organizada.

Ao analisarmos a presença de organizações criminosas nos estados que

integram os Comandos Militares de Área podemos chegar às seguintes conclusões:

Tabela 47 – Número de facções nos C Mil A

C Mil A Nº FACÇÕES
CONFLITOS

VIOLENTOS ENTRE
FACÇÕES

CMNE 26 X

CMS 17

CMN 14

CML 11 X

CMA 10 X

CMO 09 X

CMSE 07

CMP 3

Fonte: o autor, 2018.

Constatamos que o Comando Militar do Nordeste possui o maior número

de OCRIM, e além disso, também contém estados com conflitos constantes entre

estas facções, sobretudo por conta dos estados do Piauí, Ceará e Sergipe. 

Nas  áreas  do  Comando Militar  da  Amazônia  e  o  Comando  Militar  do

Oeste  protagonizaram  uma  das  mais  violentas  disputas  por  rotas  de  tráfico  de

drogas,  entre facções rivais.  Dessa forma,  atenção especial  deve ser  dada para

esses Comandos Militares de Área.

O Comando Militar do Leste, em que pese possuir um número médio de

facções,  relativamente  no  contexto  nacional,  está  caracterizado  como  sendo  de

conflito intenso em virtude do grau de violência da disputa das facções rivais nas

favelas, com domínio de áreas e utilização de armamentos de uso exclusivos das

Forças Armadas, associando o tráfico de drogas ao tráfico de armas, necessitando,

por parte do Estado, intervenções federais no contexto de GLO.

Como consolidação sobre os estudos de crimes contra o patrimônio dos

cidadãos com uso da força e ou violência, ou seja, roubo, pode-se deduzir:
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Tabela 48 – Média de presos por Roubo C Mil A

C Mil A Taxa de presos por roubo  %

CMSE 35,0

CMN 30,7

CMNE 28,9

BRASIL 26,9

CML 25,5

CMS 24,2

CMA 24,1

CMP 22,3

CMO 20,7

Fonte: o autor, 2018.

O Comando Militar do Sudeste lidera o “ranking” dos C Mil A com maior

número de presos por crime de roubo, seguido do Comando Militar do Norte e do

Nordeste, todos este estão acima da média dos Estados da União. Este tipo penal

também denota o índice de violência utilizada contra o patrimônio e a propriedade

particular, que tanto afligem as populações urbanas e rurais dos estados Brasileiros.

Constata-se  que  dois  Comandos  Militares  de  Área  estão  seriamente

impactados por problemas de Segurança Pública, quais sejam: O Comando Militar

do Nordeste e o Comando Militar do Norte. Estes dois C Mil  A possuem índices

acima das médias nacionais no tacante à taxa de homicídios, e roubo. Dessa forma,

as chances de eventuais crises nos sistemas de Segurança Pública dos Estados que

os  compõem  são  maiores,  devendo  manter  um  bom  estado  de  prontidão  para

Operação de Cooperação e Coordenação com Agências (OCCA), sobretudo GLO

relacionados  a  chacinas,  grupos  de  extermínios,  roubos  a  bancos,  residências,

roubos de veículos, de cargas, violência doméstica, enfim crimes que contribuem a

esse tipo de perfil diagnosticado no estudo ora em curso.

No CMSE, CMS e CMO, as eventuais crises devem ocorrer por conta do

crime organizado, haja vista os elevados índices do tipo penal de tráfico de drogas.

Esse perfil  requer um combate mais violento, em virtude do potencial  bélico dos

grupos  ou  organizações  de  crime,  que  utilizam  a  corrupção  e  armamentos  de

grossos calibres como estratégia e tática respectivamente.
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No território,  o  CML tem uma característica peculiar,  pois  embora não

tenha índices tão elevados no cenário nacional, a violência associada à ideia de área

sob o domínio do tráfico de drogas conduz às Op GLO. Acrescenta-se que o crime

organizado possui um elevado podere bélico no Rio de Janeiro, associado ao tráfico

de  drogas,  como  evidenciado  nesta  pesquisa,  indicando  que  os  órgãos  de

Segurança Pública dificilmente conseguirão se antepor a tal grau de violência, fato

que demandará as Forças Armadas para futuras intervenções neste Estado.

O CMNE possui  os  piores  índices,  considerando  os  parâmetros  deste

estudo, ensejando maiores cuidados no acompanhamento do cenário desta meso-

região. Este C Mil A reúne os ingredientes que conduzem às crises no sistema de

segurança  pública,  levando  às  Operações  de  Garantia  da  Lei  e  da  Ordem,

empregando as Grandes Unidades neste tipo de apoio à ação governamental nos

estados da União que integram o CMNE. Além disso, o expressivo número de crises

que forçaram às Op GLO nos estados do CMNE, combinados aos elevados índices

de criminalidade já descritos neste trabalho apontam que este Comando Militar de

área é, sem dúvida alguma, os que mais demandará intervenções na solução de

futuras crises do Sistema de Segurança Pública.

Comparando-se os dados sobre as corporações policiais e a razão entre o

número  de  policiais  e  a  população  das  cidades  nos  estados  que  compõem  os

Comandos Militares de área pode-se inferir sobre as capacidades de policiamento

ostensivo.

Tabela 49 – Efetivos PM nos C Mil A e Razão PM/Hab

C Mil A EFETIVOS DAS PM
MÉDIAS DAS RAZÕES

POLICIAIS/HAB
RANKING

CMP 32.253 1 / 348 1º

CMA 17.940 1 / 365 2º

CML 91.174 1 / 406 3º

CMN 29.430 1 / 447 4º

CMNE 100.131 1 / 460 5º

CMO 12.192 1 / 466 6º

CMSE 83.547 1 / 494 7º

CMS 43.253 1 / 629 8º

Total /
Média

409.920 1 / 452 -

Fonte: o autor, 2018.
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A tabela acima resume bem os efeitos da dissuasão das corporações das

Polícias Militares dos estados, levando-se em conta somente os efetivos existentes

nas áreas de responsabilidades dos Comandos Militares de Áreas. A partir  da 3ª

colocação na tabela, as razões ficam bem distantes do ideal de 1/333 (1 policial para

cada  333  habitantes).  Entretanto,  outros  fatores  devem  ser  levados  em

consideração,  tais  como  eficiência  da  Polícia  Militar  do  estado,  Índices  de

Desenvolvimento Humano (IDH), dentre outros. As polícias de São Paulo e do Rio

Grande do Sul são exemplos de razões policias/habitantes desfavoráveis, mas com

bons efeitos de policiamento ostensivo, nos municípios desses estados, em virtude

do grau de profissionalismo dessas corporações.

Merece  atenção  o  caso  do  CMNE,  que  além  de  reunir  os  piores

indicadores de violência, encontra-se na 5ª colocação na tabela acima e com um

histórico de 19 (dezenove) Op GLO por paralisações em corporações de Polícias

Militares nos estados que integram este C Mil A.

A fim de  resumir  e  comparar  todos  os  Comandos  Militares  de  Áreas,

segundo  os  indicadores  utilizados  na  análise  desta  pesquisa,  confeccionou-se  o

quadro que se segue:

C Mil A
Tx

Homicídio %
Presos  p/

Tráfico %
Presos

p/ Roubo %
Nº Facções
violentas

Razão
PM/Hab

Ranking
C Mil A
mais

seguro

CMP 33,0 26,5 22,3 3 1/348 1º

CMA 39,9 35,7 24,1 10 1/365 4º

CML 30,1 32,2 25,5 11 1/406 2º

CMN 42,0 36,7 30,7 14 1/447 5º

CMNE 45,4 28,5 28,9 26 1/460 8º

CMO 30,4 39,3 20,7 09 1/466 6º

CMSE 10,9 40,0 35,0 07 1/494 7º

CMS 23,4 43,0 24,2 17 1/629 3º

Médias 30,3 35,1 26,9 12,1 1/452

40>x>30,3 40>X>35,1 30>X>26,9 * c/ conflitos
* s/ conflitos

452>X>400

Quadro -2- Resumo de indicadores de Seg Pub C Mil A

Fonte: o autor, 2018.
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Conforme  se  observa  no  quadro  acima,  à  luz  dos  indicadores  dessa

pesquisa, os estados da área de responsabilidade do CMP são os mais seguros e

que  tem  a  menor  possibilidade  de  desencadear  crises  em  seus  sistemas  de

segurança pública, levando-nos a inferir que as chances de Op GLO são menores.

Há que se observar que o CML, por mais paradoxal que possa parecer, haja vista, a

intervenção federal no Estado do Rio de janeiro (2018), se apresenta com o segundo

mais seguro, segundo os indicadores aqui estudados. Contudo, como já abordado,

este C Mil A tem motivações diferenciadas em suas crises de sistema de segurança.

Novamente o Comando Militar  do Nordeste se apresenta como aquele

que reúne os piores indicadores neste trabalho, merecendo mais atenção no tocante

as possibilidades de crises nos sistemas de segurança pública dos estados. 
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 3  CAPACIDADE OPERACIONAL PARA OP GLO NOS C MIL A

 3.1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Como já visto na introdução deste trabalho, todo o planejamento para o

emprego  da  Força  Terrestre  segue  uma  metodologia  específica:  Processo  de

Planejamento  e  Condução  das  Operações  Terrestres  (PPCOT).  Diante  dessa

maneira de pensar e conduzir as operações, surge o conceito que deve orientar a

análise  das  possibilidades  de  interferir  no  combate,  qual  seja  o  Planejamento

Baseado por Capacidades (PBC), que pode ser conceituado com:

A capacidade é a aptidão requerida a uma força ou organização militar, para
que possa cumprir determinada missão ou tarefa. É obtida a partir de um
conjunto de sete fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis:
Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, Educação,
Pessoal e infraestrutura, que formam o acrônimo DOAMEPI. Para que as
unidades atinjam o nível máximo de prontidão operativa, é necessário que
possuam as capacidades que lhes são requeridas na sua plenitude. (EB20 –
MF – 10.102, 1ª Ed, 2014)

A Política  Nacional  de  Defesa já  preconiza  que  a  Defesa deve  reunir

capacidades  em  nível  nacional,  para  garantir  a  soberania  e  a  consecução  dos

objetivos  nacionais.  A  Estratégia  Nacional  de  Defesa,  por  sua  vez  cita  que

“Decorrem das Capacidades Nacionais de Defesa,  as Capacidades Militares que

deverão dispor  as Forças Armadas para  suportar  seu eventual  emprego.”  (END,

2016, p.18). 

Nesse sentido, o Exército Brasileiro se estrutura para cumprir sua missão

por meio de um Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEX). Com tal sistema é

definida a Concepção Estratégica do Exército. De acordo com tal concepção, há um

caminho de evolução dos acontecimentos, no âmbito Nacional. Uma vez instalada

uma  crise  em  parte  do  Território  ou  mesmo  fora  dele,  as  tropas  que  estão  já

desdobradas no local são empregadas numa Resposta Imediata. Em seguida ocorre

uma atuação ampliada, que contará com alguma espécie de reforço de tropa oriunda

de uma região próxima. Por último, caso a crise ainda assim não tenha solução,

passa-se ao esforço total. No caso de uma Operação de Não-Guerra, Operação de

Cooperação e Coordenação com Agências, e Operação de Garantia da Lei e da

Ordem, cabe aos Comandos Militares de Área a resposta imediata. 

Para efeito de definição de valor de tropa que deverá ser emprenhada, as
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Grandes Unidades da Força Terrestre são classificadas como Forças de Emprego

Geral, Forças de Emprego Estratégico e Módulos Especializados (EME, 2017) 

Tabela 50 – Forças da Concepção Estratégica

Forças de
Emprego Estratégico

Forças de Emprego Geral
Módulos

Especializados

Bda Inf Pqdt (*) 15ª Bda Inf Mec
  10ª Bda Inf Mtz

(*)

AD/3
(Cmdo AD/3, Bia C,

01 GAC 155 AP)

12ª Bda Inf L
(Amv) (*)

11ª Bda Inf L (*)
4ª Bda Inf L (Mth)

(*)
Cmdo Av Ex (02

BAVEx)

23ª Bda Inf Sl (*) 9ª Bda Inf Mtz (*) 2ª Bda C Mec
Cmdo Art Ex (01

GMF)

5ª Bda C Bld 17ª Bda Inf Sl 8ª Bda Inf Mtz (*)
1ºBGE/Cia

C2/CDCiber

4ª Bda C Mec 3ª Bda Inf Mtz (*) 7ª Bda Inf Mtz (*) Cmdo Op Esp

1ª Bda Inf Sl  14ª Bda Inf Mtz (*)
6º BIM/ 1º Btl Op

Psico /

16ª Bda Inf Sl  18ª Bda Inf Fron 1º Btl DQBRN

22ª Bda Inf Sl  13ª Bda Inf Mtz
Bda AAAe (01
GAAAe)

6ª Bda Inf Bld 2ª Bda Inf Sl
1º BEng Cmb/ 1º

BPE

1ª Bda C Mec 3ª Bda C Mec B Ap Log Ex

(*) Prioriade para GLO, GU vocacionadas para Op GLO.

Fonte: o autor, 2018.

De  modo  geral,  conforme  a  tabela  acima,  as  Forças  de  Emprego

Estratégico consistem em cinco Brigadas com Mobilidade Estratégica e que podem

ser deslocadas para atuar em qualquer parte do território Nacional, com apoio de

meios terrestres, aéreos ou navais. Já as Forças de Emprego Geral (vinte Brigadas )

são empregadas no contexto do Comando Militar de Área onde estão desdobradas.

Os  Módulos  Especializados  (Organizações  Militares  Especializadas)  são

empregados para reforçar as ações das demais Forças, quando as capacidades das

mesmas forem necessárias.

Ainda com base na Concepção Estratégica do Exército, há uma definição

de quais as Grandes Unidades (Brigadas)  que devem estar  mais aptas para  as

Operações de Garantia da Lei  e da Ordem (vocacionadas para Op GLO).  Estas

Brigadas são mais capacitadas sob a ótica do DOAMEPI, recebendo prioridade de
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recursos para a atividade de preparo e emprego para uma reação imediata, sendo

assim definidas: 4ª Bda Inf L; 11ª Bda Inf L; 12ª Bda Inf L; 3ª Bda Inf Mtz; 7ª Bda Inf

Mtz; 8ª Bda Inf Mtz; 9ª Bda Inf Mtz; 10ª Bda Inf Mtz; 14ª Bda Inf Mtz; Bda Inf Pqdt;

23ª Bda Inf Sl; e AD 1ª DE.

Para efeito de planejamento de emprego, divide-se o território nacional

sob áreas de responsabilidade dos Grandes Comandos Táticos da Força Terrestre,

ou seja, os Comandos Militares de Área, como já visto na introdução. Assim sendo,

de acordo com Manual C 85/1 – GLO (EME, 2010), os C Mil A recebem uma Zona

de Segurança Integrada (ZSI), as Divisões de Exército recebem Área de Segurança

Integrada (ASI),  as  Brigadas recebem uma Subárea de Segurança de Integrada

(SaSI);  os Batalhões (ou Regimentos de Cavalaria/Grupos de Artilharia) recebem

Setores de Segurança Integrada (SeSI); e as Subunidades isoladas recebem um

Subsetor  de  Segurança  Integrada  (SuSeSI).  Com  base  nessa  divisão,  todo  o

território fica sob a responsabilidade de alguma Organização Militar,  contribuindo,

dessa forma, com o estado de prontidão da Força Terrestre nas Op GLO.

Para atribuição de Áreas de Responsabilidade de Op GLO, dentro dos C

Mil  A, de acordo com C 85/1 (EME, 2010),  há que se considerar alguns fatores,

dentre  os  quais  se destacam:  a natureza da tropa,  devendo ser  prioritariamente

tropas de Infantaria, Cavalaria, Artilharia de Campanha e Engenharia de Combate; e

a jurisdição das Organizações das Polícias Militares e Civis dos Estados. Deve ser

evitada a designação de áreas de responsabilidade às Organizações Militares de

Fronteira, Logísticas e de Comando e Controle, pois estas estarão em apoio às Op

GLO.

É  com  base  na  doutrina  de  GLO  acima  descrita  que  os  Planos  de

Operações são elaborados pelos Comandos Militares de Área, sendo os mesmos

concebidos em duas fases: Fase Preventiva e Fase Repressiva. A primeira consiste

em  atividades  de  Inteligência  e  Preparo  da  Tropa,  e  a  segunda  o  emprego

propriamente dito, em caso de crise.

Para efeito de verificação da Capacidade Operacional de cada C Mil A,

face a situação da Segurança Pública dos mesmos, será analisada a Organização

desses Grandes Comandos, sob a ótica das Divisões de Exército e Brigadas que os

integram.
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 3.2  CAPACIDADE OPERACIONAL PARA OP GLO NO CMA

O Comando Militar da Amazônia, com seu Quartel General em Manaus -

AM, é o Grande Comando Operacional formado por um Grande Comando Territorial,

12ª Região Militar, e quatro Grandes Unidades, Brigadas de Infantaria de Selva: 1ª

Brigada  de  Infantaria  de  Selva,  com  sede  em  Boa  Vista  –  RR;  2ª  Brigada  de

Infantaria de Selva, com sede em São Gabriel da Cachoeira – AM; 16ª Brigada de

Infantaria de Selva, com sede em Tefé - AM; e 17ª Brigada de Infantaria de Selva,

com sede em Porto Velho – RO. 

Com  base  no  C  85/1,  as  Organizações  militares  vocacionadas  para
Operações de Garantia da Lei e da Ordem que compõem a capacidade do CMA são:

GRANDES UNIDADES/CMDO OM

Cmdo CMA (AM) 7º BPE (AM); 12º GAAAe (AM) ; 3ª Cia F Esp (AM)

Cmdo 12ª RM -

1ª Bda Inf Sl (RR)
1º BIS (AM), CFRR/7º BIS (RR); 10º GAC Sl (RR) ; 12º Esqd

C Mec  (RR)

2ª Bda Inf Sl (AM) 3º BIS (AM); CFRN/5º BIS (AM)

16ª Bda Inf Sl (AM) CFSOL/ 8º BIS (AM); 17º BIS (AM)

17ª Bda Inf Sl (RO)
CFAC/ 4º BIS (AC); CFRO/ 6º BIS (RO); 54º BIS (AM); 61º

BIS (AC); 17ª Cia Inf Sl (RO)

Total GU 4

Resumo por Estados

AM 8 U e 1 SU

RO 1 U e 1 SU

AC 2 U

RR 2 U e 1 SU

4 Estados 15 OM GLO

Quadro 3 – Organizações vocacionadas p/ GLO no CMA

 Fonte: o autor, 2018.

 

Verificando o quadro de Organizações vocacionadas para GLO, constata-

se que há Grande Unidades que possuem Organizações Militares em mais de um

Estado. A 1ª Bda Inf Sl , que tem sua área de responsabilidade em Roraima, possui

uma OM no Estado do AM, fato que leva dificulta a prontidão dessa OM para atuar

na área da GU a que pertence. A 17ª Bda Inf Sl também possui mais de um estado

em sua área de responsabilidade:  Rondônia,  Acre  e  Amazonas.  Tal  constatação

constitui  num fator complicador, pois estes comandos de Brigadas são levados a
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atuar com mais de uma corporação de Polícias Militares e Civis, dependendo da

crise de Segurança Pública que ocorra.

Outro  fator  que  merece  destaque  é  a  expressiva  quantidade  de

Organizações Militares com encargo de fronteira: CFRR/7º BIS (RR); CFRN/5º BIS

(AM); CFSOL/ 8º BIS (AM); CFAC/ 4º BIS (AC); CFRO/ 6º BIS (RO); e 61º BIS (AC).

Essas  OM  tem  parte  de  seus  efetivos  dedicados  aos  Pelotões  Especiais  de

Fronteira, degradando, dessa forma, a tropa pronta para atuar em GLO, no âmbito

das GU que pertencem. 

De acordo com a Concepção Estratégica do Exército, não há nenhuma

Grande Unidade que conste como prioridade para Preparo de GLO no CMA.

Merece atenção especial  a  dificuldade de mobilidade tática na Região

Amazônica.  Isto  porque,  para  muitos  municípios,  o  acesso  ocorre  somente  por

modal aéreo ou fluvial, como por exemplo Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Tefé

e outras. As tropas que porventura estejam nestas guarnições devem demorar a se

deslocar para outras cidades no intuito de reforçarem outras tropas para emprego

em GLO. Tal constatação compromete a mobilização tática de tropas no âmbito do

CMA, haja vista insuficiência os meios fluviais e aéreos para grandes efetivos.

 3.3  CAPACIDADE OPERACIONAL PARA OP GLO NO CMN

O Comando Militar do Norte é o mais novo dos Comandos Militares de

Área, criado em 2013, sendo integrado pelo Cmdo da 8ª Região Militar; pela 22ª Bda

Inf Sl, com sede em Macapá – AP; e pela 23ª Bda Inf Sl, com sede em Marabá – PA.

Seu Quartel General está na cidade de Belém - PA, de onde orienta e

coordena  as  Grandes  Unidades  que  tem  suas  organizações  desdobradas  nos

Estados do Pará, Amapá e Maranhão. Abaixo vemos as Unidades e Subunidades

vocacionadas para as Operações de Garantia da Lei e da Ordem no CMN:
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GRANDES UNIDADES/CMDO OM

Cmdo CMN (PA) 15ª Cia PE (PA)

Cmdo 8ª RM (PA) -

22ª Bda Inf Sl (AP)  CFAP/ 34º BIS (AP); 2º BIS (PA); 24º BIL (MA)

23ª Bda Inf Sl (PA)
1º GAC Sl (PA); 50º BIS (MA); 51º BIS (PA); 

52º BIS (PA); 53º BIS (PA); 23º Esqd C Sl (PA)

Total GU 3

Resumo por Estados

PA 5 U e 2 SU

MA 2 U 

AP 1 U

3 Estados 10 OM GLO

Quadro 4 – Organizações vocacionadas p/ GLO no CMN

Fonte: o autor, 2018.

Podemos constatar, no quadro 4, que há tropas aptas para Op GLO em

todos os estados que compõe o CMN, sendo predominante no estado do Pará.

 A 22ª Bda Inf Sl possui suas Unidades Subordinadas em três estados

diferentes, fato que pode prejudicar sua concentração tática para Operações GLO.

Outra consideração sobre esta mesma Brigada é o fato de uma das suas Unidades

tem encargo de fronteira, que degrada sua capacidade de combate, haja vista que

não poderá dispor dos efetivos que ocupam os Pelotões Especiais de Fronteira. 

A 23ª Bda Inf Sl é quaternária, ou seja, possui 4 (quatro) batalhões de

infantaria, e constitui numa das Grandes Unidades que consta como vocacionada

para  Op  GLO na  Concepção  Estratégica  do  Exército,  fato  que  lhe  confere  alta

prioridade de recursos para material e adestramento. No entanto, esta mesma GU

poderá  ter  seu  emprego  em outro  Comando Militar  de  Área,  pois  também está

relacionada com Força de Emprego Estratégico, fato que pode ensejar atenção caso

ocorra necessidade no de emprego dessa GU em outro C Mil A coincidente com

crise de Seg Pub no CMN
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 3.4  CAPACIDADE OPERACIONAL PARA OP GLO NO CMNE

O  Comando  Militar  do  Nordeste,  com  Quartel  General  na  cidade  de

Recife-PE, é um Grande Comando da Força Terrestre que está desdobrado para

cumprir  as  missões  constitucionais  do  Exército  Brasileiro  nos  oito  Estados  que

integram a região nordeste. Em sua constituição conta com dois Grandes Comandos

Territoriais, 6ª Região Militar (sede em Salvador – BA) e a 10ª Região Militar (sede

em  Fortaleza).  Sua  Força  Operacional  está  nas  duas  Brigadas  de  Infantaria

Motorizada: 7ª Bda Inf Mtz, em Natal-RN; e 10ª Bda Inf Mtz, em Recife-PE.

CMNE pode contar  com as seguintes  Unidades  para  sua  Capacidade

Operativa:

GRANDES
UNDIDADES/CMDO

OM

Cmdo CMNE (PE)  4º BPE (PE)

Cmdo 7ª RM (PE) 2ª Cia Gd (PE) 

Cmdo 10ª RM (CE)  40º B I (CE); 23º B C (CE); 25º BC (PI); 
16ª Cia PE (CE)

Cmdo 6ª RM (BA) 19º BC (BA); 28º BC (SE); 35º BI (BA); 6º BPE (BA); 1ª Cia Inf
(BA)

Cmdo 1º Gpt Eng (PB) 7º BE Cmb (RN)

7ª Bda Inf Mtz (RN) 31º B I Mtz (PB); 16º BIMtz (RN); 15º BIMtz (PB); 
17º GAC (RN); 16º R C Mec (PB)

10ª Bda Inf Mtz (PE) 7º GAC (PE); 59º BIMtz (AL); 10ª Cia E Cmb (PE); 71º BIMtz
(PE); 14º BIMtz (PE); 72º BIMTz (PE); 

10º Esqd C Mec (PE);

Total GU 4

Resumo por Estados

PI 1 U

CE 2 U; 1 SU

RN 3 U

PB 3 U

PE 5 U; 3 SU

AL 1 U

SE 1 U

BA 3 U; 1 SU

8 Estados 24 OM GLO

Quadro 5 – Organizações vocacionadas p/ GLO no CMNE

Fonte: o autor, 2018.
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Do quadro 5, depreende-se que o CMNE possui um número expressivo

de Organizações Militares com capacidade de Op GLO. Não há estados do CMNE

com ausência de tropa apta para este tipo de Operação. Os estados com maior

número de organizações militares para GLO são Pernambuco, Bahia e Ceará. 

A Região Nordeste é bem servida de rede de estradas, o que possibilita

as articulações das tropas, consequentemente as tropas de uma Grande Unidade

poderão reforçar ou apoiar as tropas das demais, contribuindo com a Mobilidade

Tática no CMNE. Uma atenção especial deve ser dada para a 6ª Região Militar, 10ª

Região Militar  e o Cmdo do 1º Gpt Eng, pois esses Grandes Comandos são de

natureza  Administrativa,  não  possuindo  as  capacidades  de  uma  Brigada  de

Infantaria,  o  que  pode  dificultar  as  ações  de  Comando,  Controle  e  Apoio  ao

Combate.

Uma Unidade de Engenharia de Combate, o 7º BECmb, está diretamente

subordinado ao comando do 2º Grupamento de Engenharia de Construção. Este

Grande Comando de Engenharia não possui capacidade operacional para conduzir

Op GLO, conforme a doutrina prevista no C 85/1.

Um fato muito positivo é que as duas Brigadas do CMNE, a 7ª e a 10ª

Bda  Inf  Mtz  constituem  em  Brigadas  Vocacionadas  para  Op  GLO  segundo  a

Concepção  Estratégica  do  Exército,  fato  que  contribui  para  alta  prioridade  de

distribuição de materiais de GLO e recursos para adestramento dessas tropas.

A existência de oito estados e somente duas Brigadas pode indicar uma

insuficiência de meios caso haja duas ou mais crises de segurança pública com Op

de GLO simultâneas no CMNE.
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 3.5  CAPACIDADE OPERACIONAL PARA GLO NO CMO

O Comando Militar do Oeste é um Grande Comando que integra a Força

Terrestre do Exército Brasileiro, com sede na cidade de Campo Grande – MS, e

conta  com um Comando Regional,  Cmdo 9ª RM com sede também em Campo

Grande - MS; 13ª Bda Inf Mtz, com sede em Cuiabá – MT; 18ª Bda Inf Fron, em

Corumbá -  MS;  e  com a 4ª  Bda C Mec,  com sede em Dourados –  MS.  Essas

Grandes Unidades estão desdobradas da seguinte maneira:

GRANDES UNIDADES/CMDO OM

Cmdo CMO (MS) 14ª Cia PE (MS), 9ª Cia Gd (MS)

Cmdo 9ª RM (MS) -

Cmdo 3º Gpt Eng (MS) 9º BECmb (MS)

13ª Bda Inf Mtz (MT)
2º B Fron (MT); 58º BI Mtz (GO); 44º BI (MT); 

18º GAC (MT)

18ª Bda Inf Fron (MS)  17º B Fron (MS); 2ª Cia Fron (MS); 47º BI (MS) 

4ª Bda C Mec (MS)
17º RCMec (MS); 10º RCMec (MS); 9º GAC (MS); 

11º RCMec (MS); 20º RCB (MS),
 4ª Cia E Cmb Mec (MS); 3ª Bia AAAe (MS)

Total GU 5

Resumo por Estados

MT 3 U

MS 9 U; 4 SU

GO 1 U

3 Estados 17 OM GLO

Quadro 6 – Organizações vocacionadas p/ GLO no CMO

Fonte: o autor, 2018.

Conforme se verifica no quadro 6, a maioria de meios do CMO está no

estado do Mato Grosso do Sul. O CMO conta com uma Brigada no Estado do Mato

Grosso, 13ª Bda Inf Mtz, duas brigadas no Mato Grosso do Sul que são 18ª Bda Inf

Fron e a 4ª Bda C Mec. A Brigada C Mec consta como uma Grande Unidade da

Força de Emprego Estratégico da Força Terrestre, fato que também a impede de ser

empregada caso seja mobilizada para atuar em outra área no território nacional. A

18ª Bda Inf Fron é um Grande Unidade com poucas OM e com escargo de fronteira,

não podendo, assim, ser mobilizada com todo seu efetivo para ser empregada em

outra área de responsabilidade. Na capital do Mato Grosso do Sul não há nenhuma

Grande  Unidade Operacional  do  CMO,  fato  que merece  toda  atenção do  CMO,
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particularmente no combate ao tráfico de drogas, haja vista a fronteira com um dos

maiores  países produtores  de entorpecentes  do mundo,  qual  seja:  Bolívia.  Além

disso, não há nenhuma GU com vocação para GLO constante do Plnj Estg Ex. 

 Conclui-se que, caso haja uma crise na Seg Pub em Campo Grande, há

necessidade de mobilizar a 13ª Brigada de Infantaria Motorizada para a Op GLO,

que está em outra capital, qual seja Cuiabá-MT.

 3.6  CAPACIDADE OPERACIONAL PARA GLO NO CMP

O Comando Militar do Planalto tem sob sua responsabilidade os estados

de Tocantins,  Goiás, Distrito  Federal  e a Mesorregião do Triângulo Mineiro-  MG.

Para o emprego nessas regiões o CMP conta com o Cmdo CMP (DF), Cmdo da 11ª

RM (DF); Cmdo 3ª Bda Inf Mtz (GO); e COPESP (GO). Essas Grande Unidades

estão desdobradas nessas áreas da seguinte maneira:

GRANDES UNIDADES/CMDO OM

Cmdo CMP (DF)
BPEB (DF), BGP (DF), 1º RCG (DF); 

11º GAAAe (DF)

Cmdo 11ª RM (DF) -

3ª Bda Inf Mtz (GO)
32º GAC (DF); 22º BI (TO); 41º BIMtz (GO); 

36º BI Mec (MG), 23ª Cia E Cmb (GO); 
3º Esqd C Mec (DF)

COPESP (GO) 1º BFEsp (GO); 1º BAC (GO)

Total GU 3

Resumo por Estados

DF 5 U

GO 3 U; 1 SU

TO 1 U

Triângulo Mineiro 1 U

3 Estados + 1 Rg 11 OM GLO

Quadro 7 – Organizações vocacionadas p/ GLO no CMP

Fonte: o autor, 2018

De acordo com o quadro 7, verifica-se que o CMO conta com 4 Unidades

aptas  para  GLO  no  DF,  contudo  três  dessas  Organizações  Militares  possuem

missões específicas de fazer a segurança das Instalações do Centro dos Poderes

Executivo, Legislativo e Judiciário.  Estas missões impedem que estas OM sejam
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manobradas  fora  do  DF.  Além  disso,  não  há  um  Comando  de  Brigada  para

coordenar o emprego das OM no DF, caso seja necessário o emprego de mais de

uma OM ao mesmo tempo, devendo o próprio C Mil A coordenar esse emprego.

A 3ª Bda Inf Mtz tem suas Organizações Militares vocacionadas para Op

GLO em tês estados diferentes e a uma considerável distância de sua sede, que é

em Cristalina  –  GO.  Tal  desdobramento  dificulta  a  concentração  tática  para  um

emprego  centralizado  em  alguma  área  de  operações  designada.  Contudo,  esta

Grande Unidade consta como vocacionada para GLO no Planejamento Estratégico

do  Exército,  fato  que  lhe  confere  alta  prioridade  para  distribuição  de  material  e

recursos de adestramento para operações de GLO.

O Comando de Operações Especiais, com sede em Goiânia constitui num

Módulo  Especializado de Emprego,  de  acordo com a Concepção Estratégica  do

Exército.  Dessa  forma,  este  Grande  Comando  não  poderá  receber  área  de

responsabilidade para as Operações de GLO, podendo apoiar as Operações da 3ª

Bda Inf Mtz para atuar no estado de Goiais. 

Conclui-se que não há um Comando de Brigada para o Emprego das OM

do CMP para Op GLO no DF, por sua vez, que para fora do DF, conta somente com

a 3ª Bda Inf Mtz. De igual maneira, para o estado de Goiais não há um Comando de

uma  GU  convencional,  pois  o  COPESP  não  pode  receber  uma  Subárea  de

Segurança Integrada, haja vista sua capacidade operacional ser de características

especiais e para emprego nos demais C Mil A.

 3.7  CAPACIDADE OPERACIONAL PARA OP GLO NO CML

O Comando Militar do Leste já possui um histórico bem vasto de emprego

em Operações de Garantia da Lei e da Ordem. Seja por conta da Segurança Pública

, ou mesmo em Apoios aos Governos Estaduais e Federais em virtude dos Grandes

Eventos  que  ocorreram  no  Município  e  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro.  Para  o

cumprimento da sua missão o CML conta com o Cmdo CML (RJ), Cmdo da 1ª RM

(RJ), Cmdo  da 4ª RM (MG), 1ª DE (RJ), 9ª Bda Inf Mtz (RJ), 4ª Bda Inf L (MG), Bda

Inf Pqdt (RJ), e AD 1ª DE (RJ).
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GRANDES UNIDADES/CMDO OM

Cmdo CML (RJ) 1º BG (RJ); 1º BPE (RJ); 2º RCG (RJ)

Cmdo 1ª DE (RJ) 38º BIMtz (ES); 11º BPE (RJ); 1º GAAAe (RJ)

Cmdo 1ª RM (RJ) 4º GAAAe (MG)

Cmdo 4ª RM (MG)
12º BI (MG); 55º BI (MG); 4º B E Cmb (MG);

 4ª Cia PE (MG)

9ª Bda Inf Mtz (Es) (RJ)
1º BIMtz (RJ); 2º BIMtz (RJ); 57º BIMtz (RJ); 

2ª Cia Inf (RJ); 15º RCMec (RJ), 1º B E Cmb (RJ); 
31º GAC (RJ)

4ª Bda Inf L (Mth)
10º BIL (MG); 11º BIMtz (Mth) (MG); 32º BIL (RJ); 

4º GAC L (MG); 4º Esqd C Mec (MG)

Bda Inf Pqdt
25º B Inf Pqdt (RJ); 26º B Inf Pqdt (RJ); 
27º B Inf Pqdt (RJ); 8º GAC Pqdt (RJ);

1º Esqd Pqdt (RJ), 1ª Cia E Cmb Pqdt (RJ)

AD/1 11º GAC (RJ); 14º GAC (MG); 21º GAC (RJ)

Total GU 7

Resumo por Estados

RJ 18 U; 3 SU

MG 8U; 2 SU

ES 1 U

3 Estados 32 OM GLO

Quadro 8 – Organizações vocacionadas p/ GLO no CML

Fonte: o autor, 2018.

O  CML  está  presente  com  Unidades  nos  três  Estados  sob  sua

responsabilidade,  com a maioria dos meios no Rio de Janeiro,  21 (vinte e uma)

Organizações Militares aptas às Op GLO. Além disso, no CML todas as Grandes

Unidades  constam no  Planejamento  Estratégico  do  Exército  como  vocacionadas

para Operações de Garantia da Lei  e da Ordem, contando,  assim, com elevada

prioridade para recursos de material e adestramento de Op GLO. Em particular a

Bda  Inf  Pqdt  consta  ainda  como  Força  de  Emprego  Estratégico,  podendo  ser

empregada  em  todo  território  nacional,  com  elevada  capacidade  de  mobilidade

estratégica em virtude de suas características. A 4ª Bda Inf L está desdobrada com a

maioria dos seus meios no estado de Minas Gerais. Contudo, a proximidade do Rio

de Janeiro combinado com a mobilidade dessa Grande Unidade possibilitam seu

emprego nos três estados de sua área de responsabilidade. 

Contando com a Bda Inf Pqdt e com a AD/1, o CML tem condições de

constituir uma Divisão de Exército a 5 (cinco) Grandes Unidades, o que confere uma
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excelente capacidade para Op GLO. Contudo, caso a Bda Inf Pqdt seja empregada

em outro  C Mil  A em virtude  de  sua  mobilidade  estratégica,  o  CML deverá  ser

reforçado com outra GU para reforçar seus meios, isto devido ao grau de violência

das  facções  criminosas,  que  utilizam  armamento  de  uso  exclusivo  das  Forças

Armadas, tais como fuzis de assalto e granadas de mão.

 3.8  CAPACIDADE OPERACIONAL PARA OP GLO NO CMSE

O  Comando  Militar  do  Sudeste  constitui  num  Grande  Comando

Operacional  responsável  por  cumprir  as Missões da Força Terrestre,  dentre elas

Operações de Garantia da Lei e da Ordem, no Estado de São Paulo, sendo assim, o

único C Mil A que possui apenas um Estado como Área de Responsabilidade. Para o

cumprimento de sua missão conta com o Cmdo do CMSE, com sede em São Paulo

-SP; Cmdo da 2ª RM, com sede em São Paulo-SP; Cmdo 2ª DE, com sede em São

Paulo-SP; 11ª Bda Inf L (GLO), na cidade de Campinas-SP; e a 12ª Bda Inf L, com

sede em Caçapava-SP; Cmdo Av Ex, em Taubaté-SP; e a 1ª Bda AAAe, em Santos-

SP.

O desdobramento das Grandes Unidades e Unidades do Comando Militar

do Sudeste no estado é facilitado devido a grande malha viária que possui. A seguir

podemos verificar sua organização:
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GRANDES UNIDADES/CMDO OM

Cmdo CMSE (SP) 8ª BPE (SP), 2º BPE (SP)

Cmdo 2ª DE (SP) 2º B E Cmb (SP), 12º GAC (SP)

Cmdo 2ª RM (SP) -

11ª Bda Inf L (SP)
2º BIL (SP); 2º GAC L (SP); 13º R C Mec (SP);

 28º BIL (SP); 37º BIL (SP); 11ª Cia E Cmb L (SP)

12ª Bda Inf L (SP)
20º GAC L (SP); 4º BIL (SP); 5º BIL (SP); 

6º BIL (SP); 12ª Cia E Cmb L (SP); 1º Esqd C L (RJ)

Cmdo Av Ex (SP) -

1ª Bda AAAe (SP)
1º GAAAe (RJ), 2º GAAAe (SP); 3º GAAAe (RS); 

4º GAAAe (MG); 11º GAAAe (DF); 12º GAAAe (AM)

Total GU 6

Resumo por Estados

AM 1 U (*)

MG 1U (*)

DF 1 U (*)

RJ 1 SU

RS 1U (*)

SP 14 U; 2 SP

2 Estados 17 OM GLO

Quadro 9 – Organizações vocacionadas p/ GLO no CMSE

(*) Unidade de Artilharia Antiaérea fora do Comando Militar do Sudeste.
Fonte: o autor, 2018.

Como se verifica no quadro 9, o Comando Militar do Sudeste possui 7

(sete) Grandes Unidades em sua composição, contudo, levando-se em conta que há

comando  de  Artilharia  Antiaérea,  Artilharia  Divisionária  e  Comando  Regional,  na

verdade, para a condução de Operações de Garantia da Lei e da Ordem há dois

comandos de Brigadas, tendo que reforçar os demais Comandos com Organizações

de armas aptas para GLO, a fim de compor a força necessária de Combate para o

emprego. Sobretudo o Grande Comando de Artilharia Antiaérea que possui Grupos

de Artilharia em outro Comandos Militares de Áreas e o Comando de Aviação do

Exército que cumpre sua missão específica de Apoio Aéreo. Dessa forma, há na

realidade um rol de 16 Unidades aptas às Op GLO e 2 (duas) Grandes Unidades.

De acordo com a Concepção Estratégica do Exército a 2ª DE, a 11ª e 12ª

Bda Inf L são Grandes Unidade com prioridades para Operações de Garantia da Lei

e da Ordem, tendo grande prioridade para material e adestramento de GLO. Além
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disso,  a  12ª  Bda Inf  L integra  as  Forças  de Emprego Estratégico,  podendo  ser

empregada em todo o território nacional, devido à sua capacidade de Mobilidade

Aeromóvel. Acrescenta-se que em Campinas, sob a responsabilidade dessa mesma

brigada, há o único Centro de Adestramento de Garantia da Lei e da Ordem (CIGLO)

do Exército, local de adestramento de oficiais e sargentos de todos os Comandos

Militares  de  Área,  capacitando  militares  e  fazendo  doutrina  para  toda  a  Força

Terrestre.

Caso ocorra uma Op de grande vulto na capital paulista, motivada por

revolta  /motim  da  corporação  da  PM,  somente  as  duas  brigadas  não  serão

suficientes para operar na a cidade de maior população do país. Há que se ter um

planejamento específico para a cidade de São Paulo nessa hipótese, contando com

reforço de mais GU a fim de compor uma FTC com 2 (duas) Divisões de Exército,

cerca de 10.000 (dez mil) homens para uma grande Op GLO, tendo-se como base o

efetivo da PM na capital paulista, na razão de 1 militar/450 habitantes, para uma

população estima de 12.000.000 (doze mil) pessoas.

 3.9  CAPACIDADE OPERACIONAL PARA OP GLO NO CMS

O Comando  Militar  do  Sul  (CMS)  constitui  num Grande  Comando  da

Força  Terrestre  que  integra  as  Grandes  Unidades  desdobradas  nos  Estados  do

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, contando para isso com o Cmdo do

CMS (RS), 4º Gpt E (RS); Cmdo Art Ex, 8ª Bda Inf Mtz (RS), Cmdo 3ª RM (RS), 3ª

DE (RS), 6ª Bda Inf Bld (RS), 1ª Bda C Mec (RS), 2ª Bda C Mec, 3ª Bda C Mec (RS),

Cmdo AD/3, Cmdo 5ª RM (PR), Cmdo 5ª DE (PR), 14ª Bda Inf Mtz (SC), 15ª Bda Inf

Mec (PR), 5ª Bda C Bld (PR), que por sua vez contem as seguintes Organizações

Militares desdobradas da seguinte maneira:
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G U/CMDO OM

Cmdo CMS (RS) 3º BPE (RS), 3ª RCG (RS), 3º GAAAe (RS)

Cmdo 4º Gpt E (RS) 1º Btl Fv (SC), 3º B E Cmb (RS), 6º B E Cmb (RS)

Cmdo Art Ex (RS) 13º GAC (RS), 16º GAC AP (RS)

8ª Bda Inf Mtz (RS)
9º BIMtz (RS), 18º BIMtz (RS), 19º BIMtz (RS),

 6º GAC (RS), 8º Esqd C Mec (RS)

Cmdo 3ª DE (RS) -

Cmdo AD/3 29º GAC AP (RS), 27º GAC (SP)

Cmdo 3ª RM (RS) 1ª Cia Gd (RS)

6ª Bda Inf Bld (RS)
29º BIB (RS) , 3º GAC AP (RS), 1º RCC (RS),

 7º BIB (RS), 12º B E C Bld (RS), 4º RCC (RS), 
6ª Bia AAAe Bld (RS), 3º Esqd C Mec (RS)

1ª Bda C Mec (RS)
19º GAC AP (RS), 4º RCB (RS), 1º RCMec (RS), 

19º RCMec (RS), 2º RCMec (RS), 
1ª Cia E Cmb Mec (RS)

2ª Bda C Mec (RS)
8º RCMec (RS), 22º GAC AP (RS), 5º RCMec (RS), 

6º RCB (RS), 2ª Cia E Cmb Mec (RS),
 3ª Bia AAAe Mec (RS)

3ª Bda C Mec (RS)

3º RCMec (RS), 25º GAC AP (RS) , 7º RCMec (RS), 9º RCB
(RS), 

12º RCMec (RS), 2ª Bia AAAe (RS) , 
3ª Cia E Cmb Mec (RS)

Cmdo 5ª RM (PR) 5ª Cia PE (PR)

Cmdo AD/5ª (PR) 12º GAC (SP), 15º GAC AP (PR)

Cmdo 5ª DE (PR) 14ª RCMec (PR)

14ª Bda Inf Mtz (SC)
63º BIMtz (SC), 23º BIMtz (SC), 62º BIMtz (SC), 28º GAC

(SC), 
3ª/63º BIMtz (SC)

15ª Bda Inf Mec (PR)

33º BIMec (PR), 30º  BIMec (PR), 34º BIMec (PR), 26º GAC
(PR), 

15ª Cia E Cmb (PR), 
16º Esqd C Mec (PR), 15ª Cia Inf (PR)

5ª Bda C Bld (PR)
13º BIB (PR), 3º RCC (PR), 5º RCC (PR) , 

5º GAC AP (PR), 5º BE Cmb Bld (PR), 20º BIB (PR), 
5º Esqd C Mec (PR)

Total GU 15

Resumo por Estados

RS 32 U, 9 SU

SC 5 U, 1 SU

PR 12 U, 6 SU

SP 1 U (*)

3 Estados 65 OM GLO

Quadro 10 – Organizações vocacionadas p/ GLO no CMS
(*) Unidade de Artilharia fora do Comando Militar do Sul.
Fonte: o autor, 2018.
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Observando o quadro 10, constatamos que o CMS é o C Mil  A com o

maior número de Organizações Militares aptas para Operações de Garantia da Lei e

da Ordem com 65 (sessenta e cinco) OM, não considerando uma OM de Art que fica

fora do CMS. Possui oito Brigadas, que constituem duas Divisões de Exército. Sem

dúvida alguma, é a maior força da Força Terrestre. 

A 8ª Bda Inf Mtz (RS) e a 14ª Bda Inf Mtz (SC) constam no Planejamento

Estratégico do Exército como GU com vocação para GLO, com elevada prioridade

para recursos e material de Op GLO.

 Ainda no mesmo planejamento, a 5ª Bda C Bld é uma Força de Emprego

Estratégico, junto com 01 (um) GAC AP 155 da AD/3. Fato que poderá impedir a

disponibilidade desses meios numa provável concentração tática de meios para uma

grande Op GLO no âmbito deste C Mil A.

 3.10  CONCLUSÕES PARCIAIS

Sob a ótica da Capacidade Operacional, verificando as Grandes Unidades

/ Comandos desdobradas no Território Nacional podemos inferir sobre o Estado de

Prontidão  da  Força  Terrestre.  As  Brigadas  e  Divisões  constituem  um  módulo

(conjunto) de Unidades / Subunidades aptas às Operações de Garantia da Lei e da

Ordem, notadamente da Arma de Infantaria, Cavalaria, Artilharia e Engenharia de

Combate. Dessa forma podemos fazer uma comparação das quantidades de OM por

Comando Militar de Área conforme a Tabela abaixo:

Tabela 51 – Resumo Quantidade de OM p / GLO por C Mil A da F Ter

 C MIL A
QUANTIDADDE

G CMDO / 
G UNIDADES

QUANTIDADE 
DE OM P/ GLO

CAPACIDADE Op
GLO

CLASSIFICAÇÃO
POR QUANTIDADE

DE OM p/ GLO

CMS 15 65 1º

CML 7 32 2º

CMNE 5 24 3º

CMSE 6 17 4º

CMO 5 17 5º

CMA 4 15 6º

CMP 3 11 7º

CMN 3 10 8º

Fonte: o autor
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De acordo com a tabela 51, verifica-se que o Comando Militar de Área

que possui maior número de Grandes Comandos/Unidades e por consequência o

maior número de Organizações Militares aptas para Op GLO é o Comando Militar do

Sul  com 15  (quinze)  GU  e  65  (sessenta  e  cinco)  OM  p/  GLO.  Seguindo  esse

“Ranking” de C Mil A vemos o CML seguido pelo CMNE. O CMN é o C Mil A com

menor número de OM aptas para as Op GLO da F Ter.
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 4  CONCLUSÃO

Este trabalho buscou estudar e analisar a situação da segurança pública

dos estados da União, reunindo-os nas áreas de responsabilidades dos Comandos

Militares  de  Áreas.  Buscou-se  medir  com  indicadores  na  tentativa  de  criar  um

indicador dos C Mil A para posteriormente compará-los. 

Da mesma forma, analisou-se as capacidades dos Grandes Comandos

por  meio  da organização dos C Mil  A,  notadamente  observando as  Divisões de

Exército, Comandos de Artilharias Divisionárias, Brigadas de Infantaria, e Brigadas

de Cavalaria. 

Restou nesta altura confrontar a variável da segurança com a variável do

emprego no sentido de verificar a adequação da Força Terrestre face as crises nos

sistemas de  segurança pública  dos  estados,  sob  a  ótica  dos  C  Mil  A.  Para  tal,

montou-se o quadro de confronto entre as necessidades e as disponibilidades a

seguir:

C Mil A

Indicador de Seg
Pública

(necessidades)
 *

Indicador de OM
p/ GLO

(disponibilidade)
**

Diferença
entre 1ª e 2ª

coluna

CMS 3º 1º 2

CML 2º 2º 0

CMNE 8º 3º 5

CMSE 7º 4º 3

CMO 6º 5º 1

CMA 4º 6º 2

CMP 1º 7º 6

CMN 5º 8º 3

Quadro 11 – Confronto necessidades X disponibilidades

* Quanto menor o indicador de Seg Pub mais seguro 
** Quanto menor o indicador de OM p/GLO maior a disponibilidade
Fonte: o autor, 2018.
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Verificando o Quadro 11,  onde confrontamos as necessidades com as

disponibilidades, notamos que o Comando Militar do Sul é o terceiro melhor índice

de Segurança Pública e possui o 1º melhor índice de disponibilidades de OM aptas

para Op GLO. Consequentemente, este C Mil A tem as melhores condições para

enfrentar as crises do sistema de segurança pública nos estados de sua área de

responsabilidade.  Como  visto  ao  longo  deste  trabalho,  suas  corporações  dosd

órgãos  de  Seg  Pub  dos  três  estados  possuem um bom espírito  de  corpo  sem

grandes  paralisações  em suas  corporações.  Este  C  Mil  A pode  ser  um grande

fornecedor de tropa para reforçar outro C Mil A.

O  Comando  Militar  do  Leste  está  em  segundo  lugar  em  termos  de

indicadores de segurança pública, e também figura como o segundo em termos de

quantidades de OM aptas para Op GLO. Entretanto, a frequência e o histórico de

inúmeras Op GLO estão intimamente relacionados com o poder bélico da violência e

a ocupação/delimitação de territórios nas favelas cariocas, dominadas pelas facções

criminosas envolvidas com o tráfico de drogas e armas.

O Comando Militar  do  Nordeste  ocupa  a  oitava  colocação  quando  se

estuda  os  indicadores  desta  pesquisa,  em  se  tratando  de  segurança  pública,

contudo,  possui  o  terceiro  lugar  na  disponibilidade  de  tropas  para  Op GLO.  Tal

constatação preocupa pois  há  uma diferença  considerável  entre  necessidades  e

disponibilidade. Além disso, este C Mil A possui o maior número de estados, o que

denota maior quantidade de corporações policiais militares. Estes estados também

possuem o maior número de Motins/Revoltas, que motivaram várias Op GLO. Como

o CMNE possui somente duas Brigadas para intervir, podemos inferir que este C Mil

A necessitará de um estudo mais aprofundado no sentido de prever reforços de

tropas a fim de reforçar as GU deste C Mil A. Tal reforço poderá ser episódico ou

mesmo em definitivo, constituindo-se novas Brigadas nos estados do Cerará e da

Bahia, nestes há somente Grandes Comandos Administrativos, quais sejam as 10ª e

6ª Regiões Militares respectivamente.

O  Comando  Militar  do  Sudeste  possui  um  elevado  indicador  de

insegurança, na 7ª colocação, devido a elevados índices de tráfico, roubo, e razão

desfavorável entre policiais por habitantes. Contudo, não há muita incidência de Op

de GLO este estado, haja vista a eficiência e profissionalismo de sua polícia. A 4ª
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colocação de disponibilidade de tropas para GLO lhe confere uma boa condição

para as possíveis crises no seu sistema de segurança pública. Cabe lembar que a

11ª Brigada de Infantaria Motorizada possui o único Centro de Instrução de Garantia

da Lei e da Ordem do Exército, fato que lhe confere uma boa capacidade neste tipo

de Operação.

O Comando  Militar  do  Oeste  tem  a  6ª  colocação  nos  indicadores  de

insegurança, devido à existência de conflitos violentos entre facções criminosas e

uma razão desfavorável  entre policiais militares e habitantes.  Ocupando a quinta

colocação de disponibilidade de tropa para GLO e sem histórico de Motins/Revolta

de policiais militares nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tem boa

capacidade  para  enfrentar  eventuais  crises  na  segurança  pública  reforçando  o

sistema  de  segurança  pública  na  contenção  do  tráfico  de  drogas  e  armas  nas

fronteiras com outros países.

O Comando Militar da Amazônia possui suas peculiaridades em virtude de

suas servidões relacionadas às fronteiras. Com a quarta colocação de indicadores

de  segurança  pública,  tem  um  sistema  que  vem  atendendo  suas  demandas,

particularmente que tange a contribuição para varreduras em presídios, haja vista

inúmeras  rebeliões  que  ensejaram  o  emprego  de  tropa  em  cooperação  às

corporações dos estados que integram este C Mil A. A 6ª colocação em quantidades

de OM para GLO se deve não somente à quantidade de tropas, mas também aos

seus encargos de patrulhamento de fronteira, pois todas as Brigadas do CMA tem

encargos lindeiros. Não há registros de Motins/Revolta nas corporações dos estados

deste C Mil A.

O  Comando  Militar  do  Planalto  possui  o  melhor  índice  de  segurança

pública, conforme os dados desta pesquisa. Contudo possui a sétima colocação em

disponibilidade de tropas para GLO, isto porque a única Brigada tem sua sede na

cidade de Cristalina, fora do Distrito Federal, e tem sua área de atuação em três

estados  e  mais  uma mesorregião:  Goias,  Distrito  Federal,  Tocantins  e  Triângulo

Mineiro.  Além  disso,  as  OM  de  tropa  aptas  para  GLO  do  DF  são  diretamente

subordinadas ao C Mil A e com encargos específicos na Segurança de Área dos

poderes da capital federal. Além disso, há histórico de paralisação das corporações

das polícias do DF e Tocantins. Em virtude disso, em que pese o elevado grau de
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segurança, há que se estudar uma articulação de reforço de uma GU de outro C Mil

A para este Grande Comando em caso de evolução de uma crise do sistema de

segurança pública.

O Comando Militar do Norte é considerado, segundo esta pesquisa, um C

Mil A com elevado indicador de insegurança, com a 5ª colocação no quadro 11. Tal

fato se deve a elevados índices de homicídio e elevado índice de roubo. Possui o

pior  indicador  de  disponibilidade  de  tropa  para  GLO.  Recentemente,  o  Exército

constituiu mais um Comando de Brigada neste C Ml A, a 22ª Bda Inf Sl, fato que vai

mitigar  essa  deficiência  de  tropas,  contudo,  a  23ª  Bda  Inf  Sl  é  uma  GU  sem

encargos de fronteira e com vocação para Op GLO. Há que se considerar que não

há histórico de Motins/Revoltas nas corporações das PM nos estados que integram

este C Mil A.

Podemos inferir  que este  estudo apontou que de todos os  Comandos

Militares estudados, à luz da Situação de Segurança Pública e das Capacidades

para Op GLO, o Comando Militar do Nordeste é o mais propenso a emprego para

situações  de  crises  nos  sistemas  de  segurança.  Estudos  sobre  adequação  de

articulação da Força Terrestre no sentido de constituir uma Brigada no estado do

Ceará e outra no estado da Bahia devem ser considerados, haja vista inexistência

de  Grandes  Unidades  Operacionais  nos  mesmos.  Enquanto  isso  não  ocorre,

mobilizações de outras GU para o nordeste serão, em breve, necessárias no caso

de crises simultâneas em mais de um estado.

Há que se considerar um plano de atuação de uma grande unidade para

reforçar o Comando Militar do Planalto numa grave crise de segurança pública fora

do Distrito Federal, tendo em vista a existência de somente uma brigada e que não

poderá ser  reforçada por  OMDS do CMP, haja vista  que OM como Batalhão da

Guarda Presidencial, Batalhão de Polícia do Exército de brasília e o 1º Regimento de

Cavalaria  de  Guardas  não  devem  ser  empregados  fora  do  DF  em  virtude  da

natureza de suas missões que são ligadas à Op GLO somente em Brasília.

Ficou  claro  que,  conforme os  indicadores  utilizados  nesta  pesquisa,  o

Comando Militar do Sul, por constituir-se na Força da nossa Força Terrestre, haja

vista a quantidade de Grande Unidade, tem possibilidade de reforçar os demais C

Mil  A,  sem,  contudo,  comprometer  sua  operacionalidade  no  tacante  a  Defesa
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Externa, sua maior vocação operacional, sobretudo com a 8ª e 14ª Bda Inf Mtz, que

constam  com  vocacionadas  para  GLO  na  Concepção  Estratégica  do  Exército.

Particularmente sendo mobilizadas para atender o Comando Militar da Amazônia e

ao Comando Militar do Oeste por não possuírem GU vocacionadas para GLO no

Planejamento Estratégico do Exército. 

Mesmo  com  remota  possibilidade,  haja  vista  o  elevado  grau  de

profissionalismo combinado com inexistência de movimentos de Motins/Revoltas, há

que se estudar uma grande concentração estratégica para uma crise do sistema de

segurança  pública  para  a  cidade  de  São  Paulo  –  SP,  em  virtude  da  grande

população deste município. 

Por fim, do acrônimo DOAMEPI (grifo do autor), que define a Capacidade

Operacional, somente foi analisada  Organização da Força Terrestre face a HE de

emprego em GLO, de acordo com a Concepção Estratégica do Exército, de 16 de

outubro de 2017. Foi  estudada a  Organização da Força Terrestre para Op GLO,

verificando as Grandes Unidades e Unidades aptas para este tipo de Op de Não

Guerra. Buscou-se verificar a prioridade de completamento de Material de Emprego

Militar,  assim como de completamento de  Pessoal  constante dos documentos de

mais alto nível do Exército, qual seja o Plano Estratégico do Exército. Porém, ao

verificar o Plano Estratégico do Exército 3ª Edição 2017, a fim de analisar os seus

Anexos  “B”,  PRIORIDADE  DE  RECOMPLETAMENTO  DE  MATERIAL  e  “C”

PRIORIDADE  DE  RECOMPLETAMENTO  DE  PESSOAL,  constatou-se  que  os

mesmos  estavam  desatualizados  da  nova  Concepção  Estratégia,  pois  a  antiga

concepção foi elaborada em 2016. Em consulta pessoal realizada no Estado-Maior

do Exército, constatou-se que os novos anexos já tinham sido elaborados, faltando

somente assinaturas das autoridades do Alto Comando do Exército, fato que impediu

o acesso como fonte primária para a consecução deste trabalho. 
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