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RESUMO

A presente monografia tem por objetivo trazer de maneira mais contundente

ao mundo jurídico o debate social que é travado diuturnamente nos mais diversos

recantos  desta  nação,  acerca  do  judicioso  emprego  do  Exército  Brasileiro  nas

Operações de Garantia da Lei e da Ordem. Apresenta as hipóteses constitucionais e

legais em que seria autorizada a substituição dos Órgãos de Segurança Pública pela

referida Força Armada, as formalidades e circunstâncias necessárias para tal e os

meios que teria o comando operacional de lançar mão para atingir seu desiderato.

Nesse interim reside a essência deste trabalho, ao confrontar as medidas e técnicas

necessárias  ao  reestabelecimento  da  ordem  pública,  cuja  desestabilização

ocasionou  o  chamado constitucional  daquela  instituição  que  representa  o  último

bastião do Estado, qual seja, o Exército Brasileiro, com as garantias fundamentais

do cidadão, fundamento e razão de ser do Estado Democrático de Direito. Se de um

lado o risco de excesso e a gravidade da solução apresentada ferem a ideia central

de proteção ampla e irrestrita do indivíduo frente ao aparato estatal,  por outro a

omissão  ou  inoperância  dos  mecanismos  de  defesa  podem,  em  tão  delicada

situação, comprometer a sanidade e inclusive a existência do Estado como um todo,

da maneira que o concebemos. Mister é, portanto, encontrar o ponto de equilíbrio

em relação ao conflito explicitado, tarefa última e mais significativa intentada neste

trabalho.

Palavras-chave: Forças  Armadas.  Exército  Brasileiro.  Garantia  da  Lei  e  da

Ordem. Ordem Pública. Estado Democrático de Direito. Garantias individuais. 
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ABSTRACT

This monograph pretend to bring more forcefully to the judicial and military world

the social debate that is fought day after day in the most diverse places of this nation,

about the judicious employment of the Brazilian Army in the Operations of Guarantee of

Law  and  Order.  It  presents  the  constitutional  and  legal  hypotheses  in  which  the

replacement  of  the Public  Security  by the Armed Forces  would  be authorized,  the

necessary formalities and circumstances and the means that the operational command

would have to use to achieve its desideratum. In this interim resides the essence of this

cientific  protuction,  when  confronting  the  measures  and  techniques  necessaries  to

reestablish  public  order,  whose  destabilization  caused  the  constitutional  call  of  the

institution that represents the last bastion of the State, that is, the Brazilian Army, against

the fundamental guarantees of the citizen, foundation and essence of the Democratic

State of Law. If  on the one hand the risk of excess and the gravity of the solution

presented harm the central idea of  broad and unrestricted protection of the individual

against  the state  apparatus,  on the other  hand,  the omission  or  inoperation of  the

defense mechanisms can, in such delicate situation, compromise sanity and even the

existence of the State as a whole. Necessary is, therefore, to find the point of balance of

the cited conflict, the most significant task attempted in this job.

Keywords: Armed Forces. Brazilian army. Guarantee of Law and Order. Public order.

Democratic state. Individual guarantees.
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1. INTRODUÇÃO

A estabilidade social do Brasil  é tema que preocupa os dirigentes desde a

remota origem da nação. Embora o Brasil só tenha sido chamado uma vez a garantir

sua  soberania  externa,  por  ocasião  da  Guerra  do  Paraguai,  na  seara  interna  a

situação  não  foi  tão  cômoda.  Desde  o  Brasil  colônia,  as  divergências  internas

surgidas  devido  à  disparidade  entre  as  regiões  e  sua  continentalidade

proporcionaram  a  experiência  de  diversas  comoções  e  movimentos  sociais,

principalmente  às  portas  da  independência.  No  Brasil  império,  inicialmente,  os

movimentos abolicionistas e em seguida os republicanos brindaram o país com mais

algumas crises consideráveis. No século passado, pairava uma aura de incerteza

capitaneada pelo movimento comunista que surgia no Brasil, cujas ações isoladas

chegaram perto de uma grande mobilização social, refreada pelo Exército brasileiro,

com  apoio  de  significativa  parcela  da  sociedade,  dando  origem  ao  período

conhecido como Regime Militar.

Atualmente, tomam vulto uma série pseudo desordenada de manifestações

que  têm  seus  objetivos  ainda  não  bem  delineados  no  contexto  da  sociedade

brasileira,  mas  que  certamente  possuem  potencialidade  para  desafiar  a  própria

estrutura estatal, caso percam seu caráter pacífico e passem a exigir soluções mais

drásticas do governo.

Por  outro  lado,  a  contemporaneidade  trouxe  à  segurança  pública  um

problema  sem  precedentes  materializado  pelas  organizações  criminosas  que

investem no tráfico de drogas e de armas. Tais organizações atualmente possuem

efetivo, coesão e armamento suficiente para desafiar as polícias e, quando unidas,

fazer frente aos órgãos responsáveis pela segurança Estatal. Tal contexto gera um

clima de instabilidade e insatisfação na população que vive sob a ordem jurídica

vigente, uma vez que conduz ao não cumprimento da contraprestação do Estado

oriunda do Pacto Social, qual seja, a “segurança dos súditos”.

Nesse  cenário  conturbado,  novamente  as instituições  militares  vem sendo

progressivamente chamadas para reestabelecer a ordem nos momentos em que os

órgãos de segurança regulares padecem de meios e força para fazê-lo.

Em face  dessa  constatação,  o  trabalho  ora  apresentado  buscará,  em um

primeiro momento, explicitar as condições de emprego do Exército nas operações

de Garantia da Lei e da Ordem, em substituição aos Órgãos de Segurança Pública
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regulares, quando os mesmos não forem mais aptos a fazê-lo. Para tanto, serão

elencados os fundamentos constitucionais e legais que autorizam a convocação do

Exército,  bem  como  as  formalidades  que  devem  revestir  o  referido  ato  e  as

circunstâncias elencadas pelo ordenamento como aptas a desencadeá-lo.

A  seguir,  será  sugerida  uma  reflexão  mais  crítica  acerca  do  cenário  que

motivaria o acionamento de tão grave instituto, trazendo a soberania interna como

elemento decisivo para tal,  passando pela hermenêutica dos conceitos de “Lei  e

Ordem”, legitimadores de tal motivação, e por uma breve análise acerca da vocação

principal  e  subsidiária  das  Forças  Armadas,  referindo  sua  importância  para  a

questão. Encerrando essa abordagem, será tratado o conceito de Ordem Pública

como objeto das operações de Garantia da Lei e da Ordem.

Em  um  segundo  momento,  mais  importante  desta  pesquisa,  serão

inicialmente apresentadas as medidas adotadas pela tropa empregada durante as

referidas operações, pautadas nos critérios de segurança e necessidade, uma vez

que  será  imperativo  um mínimo de  eficiência  na  ação  estatal,  assumindo  como

legítima e essencial a mesma, a fim de garantir o Estado por via da manutenção da

Ordem Pública.

No contraponto, serão revisitadas as garantias individuais do cidadão, como

base do Estado Democrático de Direito e razão de ser do mesmo. Serão explicitados

alguns direitos fundamentais potencialmente ameaçados pela atuação do Exército,

levando em conta as particularidades da crise a ser enfrentada, e sugeridos alguns

excessos  passíveis  de  serem  cometidos,  indesejáveis  a  atuação  de  qualquer

instituição do Poder Público. 

Por  fim,  em sede  de  considerações  finais,  será  promovida  uma  reflexão

acerca da necessidade de equilíbrio entre esses prismas aparentemente opostos,

demonstrando a relativização de alguns direitos incursa na própria Carta Magna de

um lado, e de outro a necessidade de aportar as garantias fundamentais do cidadão

como limite  último da  atuação do Estado.  Assim,  serão apontadas hipóteses de

compatibilização  e  flexibilização  para  o  embate,  sugerindo  uma  interpretação

sistemática e uniforme com a Constituição,  que resguarda ambos os institutos e

impõe que sejam aplicados conjuntamente, de forma harmônica, fundada no dogma

da completude do ordenamento.
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1.1 PROBLEMA 

Quais os aspectos controvertidos entre os meios necessários à garantia da lei

e da ordem pelo Exército e a manutenção das garantias individuais do cidadão?

1.2 OBJETIVO

O objetivo da pesquisa é levantar os aspectos controvertidos entre os meios

necessários à garantia da lei e da ordem pelo exército e a manutenção das garantias

individuais do cidadão, compatibilizando-os através da busca pelo equilíbrio entre

eles.

Para  consecução  de  tais  objetivos  foram  traçados  os  seguintes  objetivos

específicos:

a.  evidenciar  a  relevância do tema a ser  pesquisado para o atual  contexto

nacional de segurança pública;

b. entender o respeito à legalidade e a manutenção da ordem social como base

do Estado Democrático de Direito, sem o qual não existem os demais direitos;

c. elucidar a destinação legal das Forças Armadas, destacando sua vocação

subsidiária para a Garantia da Lei e da Ordem;

d. analisar, axiologicamente, a garantia da lei e a garantia da ordem;

e. definir e caracterizar as Operações de Garantia da Lei e da Ordem, segundo

o arcabouço doutrinário jurídico e militar;

f.  estudar  as  questões  abordadas  tendo  por  base  casos  concretos,

estabelecendo relações diretas entre a teoria e a prática.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

A  escolha  deste  tema  de  pesquisa  leva  em  conta  dois  aspectos

complementares. De um lado, a crescente escalada da violência urbana, acrescida a

politização de suas causas e do empreendedorismo nefasto por trás das mesmas

vem  demandando  soluções  cada  vez  mais  drásticas  por  parte  dos  órgãos

governamentais, culminando com a utilização de sua “ultima ratio regis”, qual seja,
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as forças armadas a fim de reestabelecer a autoridade do poder público e devolver

àqueles que se situam sob sua esfera de influência a legalidade e a ordem social.

De outro lado, a utilização das forças armadas, neste trabalho resumidas ao

Exército,  demanda uma profunda reflexão acerca dos misteres de seu emprego,

seus  limites,  sua  responsabilização  e,  envolvendo  todas  essas  questões,  a

gravidade que representa tal solução frente ao Estado Democrático de Direito e às

garantias individuais.

Claro é que a convocação das forças armadas de um país para resolver um

problema, ainda mais ligado à ordem social, demonstra que o mesmo se encontra a

beira de sua desestabilização e, para manter-se como Estado soberano e garantidor

de sua contraprestação derivada do Pacto Social, qual seja, exercer o monopólio da

lei e da justiça, mantendo a ordem e a segurança de seus membros, teve que lançar

mão  do  seu  poder  de  fato,  bem  como  de  todos  os  meios  que  assim  forem

demandados no interim de manter seu “status quo”. Tal atuação, por vezes, terá de

ser mais enérgica e rigorosa do que gostariam alguns, principalmente aqueles que

se encontram no limiar desta, sofrendo seus efeitos e a relativização de seus direitos

em prol do bem social.

Devido à tão grave circunstância, e porque não dizer, ameaça pelo viés inverso

à  ordem  democrática  e  aos  direitos  e  garantias  fundamentais  do  cidadão,  é

imperioso  que  o  meio  acadêmico,  com grande  enfoque  no jurídico  e,  em maior

escala,  todo o  povo,  respaldando as instituições que a  experiência histórica  nos

trouxe para representar o poder se debruce sobre tais questões aprofundando seu

debate, tornando-se apto a responder as novas demandas que virão a surgir, vez

que a ausência de equilíbrio ao solucioná-las tende a trazer efeitos desastrosos para

qualquer lado que penda a balança.

Pendendo para o abuso e excesso na utilização do poder, sentir-se-á o cidadão

desprotegido  contra  o  próprio  Estado,  Leviatã  outrora  fundado  do  absolutismo

monárquico e respaldador do poder centralizado sem limites, de maneira que ficará

prostrado  diante  do  mesmo.  Estará  desprovido  de  potencialidade  para  erguer  a

cabeça e imprimir, por meio da democracia legítima, os rumos que deseja que tome

a sociedade, a qual compõe e tem por dever direcionar alçando os valores maiores

do bem comum e da justiça social.

Já  pecando pela  falta,  em não  se sentindo os membros  do poder  aptos a

desencadear a justa e eficaz represália àqueles que ousam turbar o equilíbrio social
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e a segurança de todos, objetivo fim do próprio contrato supracitado, estará o próprio

Estado como instituição fadado à falência total de seus órgãos. Deixará, assim, de

forma ainda mais inexitosa seus membros abandonados e desprotegidos, agora não

contra sua própria autoridade, mas contra o abuso de seus membros dissidentes do

objetivo comum, poderosos o suficiente para desafiar suas estruturas e impor uma

ordem paralela dentro da própria ordem jurídica estatal, por meio de regras próprias,

retirando do governo o monopólio da violência, o “jus cogens”, e promovendo um

regresso à solução dos conflitos por meio da violência particular.  Como possível

consequência é possível vislumbrar uma paradoxal legitimação da autotutela pela

força, capitaneada por organizações criminosas aptas a tal desiderato.

Assim,  recupera-se  o  apelo  a  salutar  e  efusiva  discussão  que  deve  surgir

acerca dos limites que deverão ser impostos ou flexibilizados para a atuação do

aparato  bélico  do  Estado,  quando  chamado  a  garantir  a  ordem  social,  sempre

reforçando que tal atuação é absolutamente restrita e só deverá ser cogitada quando

todos  os  demais  meios  e  soluções  aventáveis  encontrarem-se  exauridas,

enfatizando que tais circunstâncias são aptas a beirar a própria constitucionalidade

do Estado como um todo, e não há outro juiz legítimo para ditar a marcha daquelas

que não o próprio povo, base e fundamento da democracia como a pretendemos.

Assim recomenda Celso Amorim, então Ministro da Defesa da ex-Presidente

Dilma  Roussef,  por  ocasião  da  entrega  da  “proposta  de  defesa”  ao  congresso

nacional, em 23 de julho de 2012: ”Tenho reiterado a necessidade de que todo o

povo  brasileiro  conheça  melhor  e  se  engaje  nos  debates  sobre  esse  setor

estratégico  para  o  país.  A  Defesa  não  pode  ficar  restrita  ao  meio  militar.  Nem

mesmo deve a discussão sobre ela ficar limitada aos círculos governamentais. Deve

ser  assunto  de  todos  os  brasileiros”.  Tal  discussão  representa  a  principal

contribuição deste trabalho.

Ademais, por detrás do emprego do Exército nas operações de Garantia da Lei

e da Ordem, encontram-se jovens oficiais, praças e soldados, brasileiros como todos

os demais, com a missão de garantir a integridade e a autoridade deste país, e que

além de  efetuarem o  mesmo juízo  que  confortavelmente  se  realiza  nos  bancos

escolares, no silêncio do lar ou mesmo do assento que toma um magistrado em um

tribunal ao proceder ao julgamento de sua atuação, deverão fazê-lo frente a uma

situação de descontrole social e consubstanciada em um ato de chefe de Estado,

que os convocou a fazerem frente a uma ameaça que, como já ilustrado, afronta as
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fronteiras da normalidade e da legalidade. Deverão, em meio a situações que não só

põe em risco o Estado, mas suas próprias vidas, decidir como agir e quais limites

devem adotar em situação prática e indiscutivelmente imprevisível.

Embora a formação e experiência destes militares possa ditar-lhes a solução

mais oportuna do ponto de vista da eficácia e eficiência, é necessário que a eles

sejam  dadas  também  diretrizes  sociais  e  jurídicas,  a  fim  de  que  possam

contrabalancear esses prismas, às vezes completamente antagônicos, e agir com o

acerto que a sociedade espera de tão nobres profissionais. E cabem essas diretrizes

ao debate acadêmico e castrense acima proposto, de maneira que tenhamos, tanto

nas decisões quanto na execução das mesmas um misto de poder e conhecimento,

efetividade e legalidade, humanidade e segurança.

15



2. METODOLOGIA

A presente seção tem por finalidade apresentar o caminho desenvolvido ao

longo  da  pesquisa  com o  propósito  de  esclarecer  o  método  científico  utilizado.

Dessa forma, permitir-se-á o entendimento sistemático do planejamento realizado

para a consecução dos objetivos propostos, sendo abordados o objeto formal de

estudo,  a  forma  de  delineamento  da  pesquisa  e  os  critérios  utilizados  e  as

estratégias adotadas.

2.1OBJETO FORMAL DE ESTUDO

O presente estudo pretende levantar os aspectos controvertidos entre os meios

necessários à garantia da lei e da ordem pelo exército e a manutenção das garantias

individuais do cidadão, compatibilizando-os através da busca pelo equilíbrio entre

eles.

Por meio da análise proposta poder-se-á buscar, organizar e compreender os

aspectos comuns e incomuns de diversas informações que se encontram dispersas

em várias fontes, com o objetivo de produzir  um conhecimento de valor histórico

sobre a influência da doutrina norte-americana na Escola de Aperfeiçoamento de

Oficiais.

Da análise das variáveis envolvidas no presente estudo, “a compatibilização

entre  os meios necessários  às operações de GLO e as garantias individuais  do

cidadão”  apresenta-se  como  variável  dependente,  já  que  se  espera  que  tenha

sofrido efeito  significativo  das  variáveis  independentes “os meios  necessários  às

operações de GLO e as garantias individuais do cidadão”.

2.2 DELINEAMENTO DE PESQUISA 

Como método de abordagem será utilizado inicialmente o método dedutivo,

uma vez que este caminho usa o silogismo, construção lógica para, a partir de duas

premissas,  retirar  uma terceira,  logicamente decorrente das duas primeiras (GIL,

1999; LAKATOS; MARCONI, 1993). Na presente pesquisa tem-se como premissas

que as operações de GLO exigem emprego de meios e técnicas específicas e que
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as garantias individuais do cidadão são invioláveis. Logo, a partir da análise conjunta

desses dois aspectos, pode-se deduzir quais as possíveis compatibilizações entre

os mesmos. Além disso,  como método de procedimento será utilizado o método

comparativo entre as variáveis.

No  que  tange  ao  tipo  de  pesquisa,  quanto  à  natureza,  o  presente  estudo,

caracteriza-se  por  ser  uma  pesquisa  do  tipo  aplicada,  que  objetiva  gerar

conhecimentos para aplicação prática. Tais conhecimentos serão dirigidos à solução

de questionamentos acerca da forma de emprego dos meios e técnicas necessários

às operações de GLO sem prejuízo das garantias individuais do cidadão, utilizando-

se a forma de abordagem predominantemente qualitativa, verificando e atribuindo

significados as compatibilizações obtidas.

Com base no objetivo geral desta investigação, conclui-se que se trata de uma

pesquisa descritiva, que visa estabelecer relações entre as variáveis estudadas, e

suas possíveis compatibilizações.

Por fim, a seleção das fontes de pesquisa será baseada em publicações de

autores de reconhecida importância no meio acadêmico, em manuais de emprego

militar  utilizados  pelo  Exército  Brasileiro  e  em  artigos  publicados  em  revistas

militares que tratem de assuntos referentes ao tema. O delineamento de pesquisa

contemplará as fases de levantamento e seleção da bibliografia, coleta dos dados,

crítica  dos  dados,  leitura  analítica  e  fichamento  das  fontes,  argumentação  e

discussão dos resultados.

2.2.1 Procedimentos para a revisão da literatura

Tendo em vista a definição de termos, a redação da revisão da literatura e

também e estruturação de um modelo teórico de análise que viabilize a solução do

problema de pesquisa, será realizada a revisão de literatura nos seguintes moldes: 

a. Fontes de busca 

- Ordenamento jurídico pátrio em vigou ou revogado pelas normas atuais;

- Manuais de emprego do Exército Brasileiro;

-  Trabalhos  acadêmicos  que  se  encontram  na  biblioteca  da  Escola  de

Aperfeiçoamento de Oficiais;
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- Trabalhos acadêmicos que se encontram na biblioteca da Escola de Comando e

Estado-Maior do Exército; 

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

- Artigos científicos das principais revistas nacionais e internacionais de assuntos

militares e jurídicos correlatos; e

- Livros publicados por civis e militares.

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas

Foram utilizados  os seguintes termos que descrevem a intenção  de busca:

"operações  do  GLO”,  “emprego  do  Exército”,  “garantias  individuais”  “direitos

fundamentais”, com o emprego dos devidos filtros e respeitando as peculiaridades

de cada base de dados.

Após  a  pesquisa  eletrônica,  as  referências  bibliográficas  dos  estudos

considerados relevantes devem ser revisadas, com a finalidade de encontrar artigos

não localizados na referida pesquisa.

2.2.2 Procedimentos metodológicos 

O  delineamento  de  pesquisa  contemplou,  inicialmente,  as  fases  de

levantamento, de seleção da bibliografia e de documentos importantes à pesquisa,

de leitura analítica e fichamento das fontes. Esta pesquisa bibliográfica e documental

foi desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros

e  artigos  científicos  de  autores  renomados  no  meio  acadêmico.  A  seguir,  foi

realizada uma análise crítica e comparativa dos dados encontrados, com a finalidade

de alcançar os objetivos propostos.

2.2.3 Instrumentos 

Tendo em vista  proporcionar  a  mensuração da variável  “a  compatibilização

entre  os meios necessários  às operações de GLO e as garantias individuais  do
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cidadão”, a presente pesquisa utilizará os seguintes instrumentos: coleta documental

e análise de conteúdo.

2.2.3.1 Coleta documental

 Visando  o  levantamento  dos  dados  necessários  para  a  mensuração  da

variável “a compatibilização entre os meios necessários às operações de GLO e as

garantias individuais do cidadão”, será utilizado o instrumento coleta documental. 

A utilização deste instrumento será fundamental para que se consiga atingir os

objetivos da pesquisa em curso,  uma vez que esta  possui  um caráter  técnico e

jurídico  e  necessita  essencialmente  do  uso  de  diplomas  legislativos  para  sua

solução. 

2.2.3.2 Análise de conteúdo

Ainda  com  o  objetivo  de  levantar  dados  para  a  mensuração  da  variável

dependente da pesquisa atual,  conforme citado no item anterior,  foi  estabelecido

outro tipo de instrumento: a análise de conteúdo. Este instrumento se caracteriza por

estudar e analisar as variáveis de forma objetiva e sistemática, buscando inferências

confiáveis de dados e informações sobre um determinado contexto, baseando-se em

discursos escritos ou mesmo orais. 

A  análise  de  conteúdo  pode  ser  aplicada  em livros,  revistas,  documentos,

cartas, regulamentos, dentre outros, e se apresenta como uma ferramenta muito útil

em uma pesquisa na qual haja uma grande necessidade de se utilizar fontes que

possuam um caráter predominantemente jurídico, como é o caso da investigação em

vigência no presente estudo.  

2.2.4 Análise dos dados

Com relação à apresentação e a análise dos dados obtidos serão realizados

alguns procedimentos sequenciais que permitirão a compreensão mais adequada

acerca da  documentação proveniente  dos  diversos tipos de  fontes  legislativas e

acadêmicas  a  serem  utilizadas.  Sendo  assim,  primeiramente  o  documento  será
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identificado no que tange a sua natureza, aos aspectos referentes ao seu autor, a

data de publicação e ao local ou região onde foi produzido.

Em um segundo momento será realizada a análise do conteúdo através da

identificação do tema tratado, distinguindo a informação principal das acessórias, e

da  identificação  do  contexto  legislativo.  Também  ocorrerá  a  Interpretação  do

documento,  esclarecendo  expressões  ou  frases  cujo  sentido  suscite  dúvidas.  A

terceira etapa será a avaliação da importância normativa ou doutrinária da fonte. 

Além disso,  a  comparação  direta  dos  dados  extraídos  das  diversas  fontes

permitirá entender a relação entre as variáveis propostas na pesquisa. Dessa forma,

se tornará possível a reunião dos aportes necessários para a eliminação de dados

incoerentes e para o desenvolvimento de conclusões embasadas que permitam a

verificação da hipótese de estudo.
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3. REVISÃO DE LITERATIRA

3.1 EMPREGO DO EXÉRCITO NA GARANTIA DA LEI E DA ORDEM

Busca-se nesse capítulo delinear as formas e motivos para o emprego do

Exército nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem tratando, inicialmente, dos

fundamentos previstos no ordenamento. A seguir serão tratadas individualmente as

medidas  necessária  à  garantia  da  lei  e  da  ordem.  Por  fim,  serão  elencadas as

garantias individuais do cidadão, tecendo se as considerações necessárias.

3.1.1 Fundamentos para o emprego

Antes de iniciar a análise dos efeitos das Operações de Garantia da Lei e da

Ordem  perante  a  sociedade  e  o  Estado,  faz-se  necessário  encontrar  sua

fundamentação na ordem jurídica, delimitando quais normas que as regulam, sua

conceituação, seus requisitos e elementos essenciais, bem como explicar como se

desencadeiam tais operações, que meios utilizam e quais medidas serão manejadas

para que cumpram sua função.

Além disso,  deve  se  compreender  as  discussões  acerca  da  legalidade  e

constitucionalidade das mesmas, e debater criticamente quanto a sua legitimidade

perante a ordem jurídica e social, ressaltando que se enfatizará muito mais o campo

principiológico do que propriamente o normativo-positivo, pois estarão em confronto

valores  essenciais  ao  Estado  Democrático  de  Direito  como  um  todo,  como

perceberemos a seguir. 

3.1.1.1 Fundamento constitucional 

É claro que sendo a Garantia da Lei e da Ordem medida típica de Estado,

voltada à soberania interna e implicando na utilização das Forças Armadas como

meio  executante,  será  necessária  a  manifestação  da  Carta  Magna  de  maneira

autorizadora.  É  o  que  ocorreu  de  maneira  implícita  ou  explícita  em  todas  as

constituições  brasileiras,  desde  a  independência,  corroborando  sua  necessidade

histórica, já afirmada na introdução. 
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A primeira Constituição brasileira, de 1824, assim dispunha em seu art. 148:

“Ao Poder Executivo compete privativamente empregar a Força Armada de Mar, e

Terra, como bem lhe parecer conveniente á Segurança, e defesa do império”.1

Mesmo ao ser proclamada a república a orientação geral se manteve, sendo

disposto no art. 14 da Carta de 1891 que: “As forças de terra e mar são instituições

nacionais permanentes, destinadas à defesa da pátria no exterior, e á manutenção

das leis no interior”.2

A partir de 1934 o ordenamento pátrio passa a trazer no bojo de sua Lei Maior

as palavras “lei” e “ordem”, atribuindo sua garantia às Forças Armadas: “As forças

armadas são instituições nacionais permanentes, e, dentro da lei, essencialmente

obedientes aos seus superiores hierarchicos.  Destinam-se a defender a Pátria  e

garantir os poderes constitucionaes, a, ordem e a lei”.3

Apenas na Constituição de 1937 ficou afastada a previsão explícita de tal

vocação, mantendo-a, contudo, de maneira implícita.4

Retomando a  orientação  de  1934,  a  Constituição  dos  Estados  Unidos  do

Brasil de 1946 assim propõe, em seu art. 177: “Destinam-se as forças armadas a

defender a Pátria e a garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem”.5

Sem qualquer alteração, a Constituição da República Federativa do Brasil de

1967 ratifica,  agora no seu art.  92 (...)  §  1º:  “Destinam-se as forças  armadas a

defender a Pátria e a garantir os Poderes constituídos, a lei e a ordem”.6

Sem qualquer modificação semântica, a emenda constitucional n° 1, de 17 de

outubro de 1969 propõe ao art. 91 o seguinte texto: “As Forças Armadas, (...) destinam-

se à defesa da Pátria e à garantia dos poderes constituídos, da lei e da ordem”.7 

1 BRASIL. Constituição (1824): promulgada em 25 de março de 1824. Disponível em: <http://www.pl
analto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm>. Acesso em: 01 jun. 2013.

2  BRASIL.  Constituição (1891): promulgada  em  24  de  fevereiro  de  1891.  Disponível  em:
<http://www.
planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao91.htm>. Acesso em: 01 jun. 2013.

3 BRASIL.  Constituição  (1934):  promulgada  em  16  de  julho  de  1934.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao34.htm>.  Acesso  em:  01 jun.
2013.
4 BRASIL. Constituição (1937): promulgada em 10 de novembro de 1937. Disponível em: <http://www.

planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao37.htm>. Acesso em: 01 jun. 2013.
5 BRASIL. Constituição (1946): promulgada em 18 de setembro de 1946. Disponível em: <http://www.

planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao46.htm>. Acesso em: 01 jun. 2013.
6 BRASIL. Constituição (1967): em vigor em 15 de março de 1967. Disponível em: <http://www.plana

lto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm>. Acesso em: 01 jun. 2013.
7 BRASIL. Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. Disponível em: <http://www.planal

to.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso em: 02 fev. 2014.
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Finalmente dispõe a atual Lei Maior: 

Art.  142.  As Forças Armadas,  constituídas  pela  Marinha,  pelo  Exército  e
pela  Aeronáutica,  são  instituições  nacionais  permanentes  e  regulares,
organizadas  com  base  na  hierarquia  e  na  disciplina,  sob  a  autoridade
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da
lei e da ordem.8 (grifos nossos). 

Dessa forma, ratifica a secular vocação subsidiária das Forças Armadas para

a  manutenção  da  ordem  interna  e  da  legalidade  institucional,  preenchidos  os

requisitos, logicamente.

Aqui  se  faz  necessário  um  aparte,  vez  que  permeiam  os  fóruns

especializados  sérias  críticas  ao  emprego  do  Exército  em  atividades  típicas  de

segurança pública, essenciais à manutenção da lei e da ordem, vez que o art. 144

da mesma Lei Maior não prevê expressamente tal possibilidade:

Art.  144  da  CF:  A  segurança  pública,  dever  do  Estado,  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.

Nesse sentido, afastando as Forças Armadas das atividades de segurança

pública: 

Trata-se  de  importante  questão  de  Estado,  que  deve  ser  seriamente
apreciada. O emprego das Forças Armadas na segurança pública deve ser
evitado  também  para  permitir  que  se  concentrem  na  sua  principal
destinação constitucional, que é a defesa da soberania territorial do Brasil.
Convertê-las  em polícia  é o caminho mais  curto  para que isso  deixe  de
ocorrer.9

Esse, no entanto, não é o propósito desse trabalho, que visa apenas analisar

a compatibilidade da eficácia das operações de Garantia da Lei e da Ordem com o

8 BRASIL. Constituição (1988): promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.pl
analto.gov.br/ccivil_03/constituicao/>. Acesso em: 01 jun. 2013.

9  SOUZA  NETO,  Cláudio  Pereira  de.  A  segurança  pública  na  Constituição  Federal  de  1988:
conceituação constitucionalmente adequada, competências federativas e órgãos de execução das
políticas. Revista de Direito do Estado, ano 2, n. 8, p. 39, out./dez. 2007.
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respeito às garantias individuais do cidadão, partindo do pressuposto que se aceite a

ação do exército como legal e legítima, e a partir daí estabelecendo limites para a

mesma. É mister ressaltar que não cabe ao exército decidir  se deve ou não ser

empregado, mas sim às autoridades para tanto legitimadas, como veremos a seguir,

restando ao exército a fiel  obediência à hierarquia e disciplina,  que implicam em

atender o chamado de maneira inconteste. 

3.1.1.2 Fundamento legal 

Afirmada  a  competência  constitucional  do  Exército  para  o  emprego  na

Garantia da Lei e da Ordem, resta compreender como foi regulamentada a atuação

do mesmo em tais situações, a luz do ordenamento infraconstitucional.

Inicialmente foi editada a Lei Complementar n° 69, de 19 de novembro de

1990,  que  trazia  as  atribuições  das  Forças  Armadas  no  assunto  em  questão.

Posteriormente, a mesma foi revogada pela Lei Complementar n° 97, de 9 de junho

de 1999, atualmente em vigor. Em 2001, foi editado o Decreto n.º 3.897, de 24 de

agosto  de  200110,  definindo  alguns  aspectos  específicos.  Finalmente,  foram

introduzidas ainda significativas alterações pelas Leis Complementares n° 117, de 2

de setembro de 2004, e n° 136, de 25 de agosto de 2010. 

Percebe-se  facilmente  pelo  borbulho  legislativo  acerca  do  assunto,

materializado pela edição de quatro Leis Complementares e um Decreto em pouco

mais  de  duas  décadas,  que  o  tema  além  de  extremamente  atual  apresenta

divergências conceituais significativas.

Eis o dispositivo legal, transcrito no art. 15 da Lei Complementar 136 de 2010,

que dá a base para as operações de Garantia da Lei e da Ordem:

Art. 15. O emprego das Forças Armadas na defesa da Pátria e na garantia
dos  poderes  constitucionais,  da  lei  e  da  ordem,  e  na  participação  em
operações de paz, é de responsabilidade do Presidente da República, que
determinará  ao  Ministro  de  Estado  da  Defesa  a  ativação  de  órgãos
operacionais, observada a seguinte forma de subordinação: 
{...} § 2º A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por
iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com
as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados
os  instrumentos  destinados  à  preservação  da  ordem  pública  e  da

10  BRASIL. Decreto no 3.897, de 24 de agosto de 2001. Fixa as diretrizes para o emprego das Forças
Armadas na garantia da lei e da ordem, e dá outras providências.  Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 25 ago. 2001.
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incolumidade  das  pessoas  e  do  patrimônio,  relacionados  no  art.  144  da
Constituição Federal. 
§ 3º Consideram-se esgotados os instrumentos relacionados no art. 144 da
Constituição  Federal  quando,  em  determinado  momento,  forem  eles
formalmente  reconhecidos  pelo  respectivo  Chefe  do  Poder  Executivo
Federal  ou  Estadual  como indisponíveis,  inexistentes  ou  insuficientes  ao
desempenho regular de sua missão constitucional.  
§ 4º Na hipótese de emprego nas condições previstas no § 3º deste artigo,
após  mensagem  do  Presidente  da  República,  serão  ativados  os  órgãos
operacionais das Forças Armadas, que desenvolverão, de forma episódica,
em área previamente estabelecida e por tempo limitado, as ações de caráter
preventivo  e  repressivo  necessárias  para  assegurar  o  resultado  das
operações na garantia da lei e da ordem.   
§ 5º Determinado o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da
ordem, caberá à autoridade competente, mediante ato formal,  transferir  o
controle  operacional  dos  órgãos  de  segurança  pública  necessários  ao
desenvolvimento das ações para a autoridade encarregada das operações,
a qual deverá constituir um centro de coordenação de operações, composto
por  representantes  dos órgãos  públicos  sob seu controle  operacional  ou
com interesses afins. 
§ 6º  Considera-se controle  operacional,  para fins  de aplicação desta  Lei
Complementar, o poder conferido à autoridade encarregada das operações,
para  atribuir  e  coordenar  missões  ou  tarefas  específicas  a  serem
desempenhadas por efetivos dos órgãos de segurança pública, obedecidas
as suas competências constitucionais ou legais. 

Na  sequência,  a  mesma  Lei  prossegue  definindo  demais  competências

subsidiárias das Forças Armadas e do Exército especificamente,  relacionadas às

referidas operações:

Art.  16-A.  Cabe  às  Forças  Armadas,  além  de outras  ações  pertinentes,
também  como  atribuições  subsidiárias,  preservadas  as  competências
exclusivas das polícias judiciárias, atuar, por meio de ações preventivas e
repressivas, na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores,
independentemente da posse, da propriedade, da finalidade ou de qualquer
gravame que sobre ela recaia, contra delitos transfronteiriços e ambientais,
isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo,
executando, dentre outras, as ações de: (Incluído pela Lei Complementar nº
136, de 2010).
I - patrulhamento; (Incluído pela Lei Complementar nº 136, de 2010). 
II  -  revista  de  pessoas,  de  veículos  terrestres,  de  embarcações  e  de
aeronaves; e (Incluído pela Lei Complementar nº 136, de 2010).
III - prisões em flagrante delito. (Incluído pela Lei Complementar nº 136, de
2010).  

Art.  17A.  Cabe  ao  Exército,  além  de  outras  ações  pertinentes,  como
atribuições  subsidiárias  particulares:  (Incluído  pela  Lei  Complementar  nº
117, de 2004).
I  –  contribuir  para  a  formulação  e  condução  de  políticas  nacionais  que
digam respeito ao Poder Militar Terrestre; (Incluído pela Lei Complementar
nº 117, de 2004).
II  –  cooperar  com  órgãos  públicos  federais,  estaduais  e  municipais  e,
excepcionalmente,  com  empresas  privadas,  na  execução  de  obras  e
serviços de engenharia,  sendo os recursos advindos do órgão solicitante;
(Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004).
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III  –  cooperar  com  órgãos  federais,  quando  se  fizer  necessário,  na
repressão aos delitos de repercussão nacional e internacional, no território
nacional, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de
instrução; (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004).
a)  patrulhamento;  (Incluído  pela  Lei  Complementar  nº  117,  de  2004)  b)
revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves;
e (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) c) prisões em flagrante
delito. (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004).

Cabe aqui retomar o aparte feito no tópico anterior, salientando que a Lei

reconhece as atribuições primárias dos órgãos de Segurança Pública, citando o

próprio  artigo  144  da  CF,  e  completa  estabelecendo  que  reconhecida  sua

indisponibilidade,  insuficiência  ou  inexistência  caberia  às  forças  armadas  tal

atribuição, de acordo com os parágrafos 2 e 3 do referido artigo. Dessa forma, o

legislador acaba por demonstrar a suposta “lacuna” constitucional e realiza uma

interpretação integrativa em prol da coerência do ordenamento. Novamente cabe

lembrar que esse trabalho parte do entendimento de que seria legal e legítimo o

emprego das Forças Armadas para o desiderato em tela, tomando como válidas as

leis que o autorizam e não estejam revogadas.

3.1.1.3 Procedimentos para requisição (equilíbrio dos poderes)

Como se depreende de maneira explícita da própria redação do art. 142 da

CF,  cabe  demandar  a  requisição  das  Forças  Armadas  para  que  cumpram  sua

missão  de  garantia  da  Lei  e  da  Ordem a  qualquer  dos  três  poderes,  por  meio

obviamente de seu representante legal, não podendo ficar tal responsabilidade nas

mãos de qualquer membro dos mesmos. 

Ressalta-se  aqui  presença  marcante  do  sistema  de  freios  e  contrapesos

inaugurado pelas constituições pós-absolutistas, em que é garantida a cada poder

parcela de influência sobre os demais, a fim de que não ressurja um novo “poder

moderador”  disfarçado  de  poder  constitucional,  em  atendimento  a

“interdependência” dos poderes propalada pela atual Carta Magna.

É importante perceber que qualquer dos poderes possui força para impedir

que os demais, turbando a “lei e a ordem”, ameacem a tripartição constitucional ou o

equilíbrio de poderes, reforçando a vocação geral das Forças Armadas de preservar

o Estado de forma sadia e legítima.
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De  toda  forma,  deve-se  salientar  que  de  acordo  com  o  mesmo  artigo

constitucional e com a legislação específica  comentada caberá ao presidente da

república, como comandante supremo das forças armadas, requisitá-las através de

seu Ministro de Estado da Defesa, que por sua vez desencadeará as medidas de

coordenação e controle cabíveis para a operação almejada.

3.1.1.4 Motivos para requisição

Inicialmente cabe observar que não se trata de decretação dos consagrados

estados de Sítio ou Defesa, ou mesmo de intervenção federal, que devem preencher

requisitos formais constitucionalmente estabelecidos, mas de modalidade diversa de

atuação do Exército, por isso tão criticada por parte especializada da doutrina.

Enquanto  as  supracitadas  medidas  devem  atender  requisitos  e  limites

objetivos e se aplicam em caso de crise da federação ou do Estado como um todo,

as  operações  de  Garantia  da  Lei  e  da  Ordem  remontam  a  uma  situação  de

instabilidade social, que se não controlado poderia culminar na falência do Estado

como instituição.

Dessa  maneira,  aqui  os  motivos  são  subjetivos,  cabendo  requisição  do

exército quando os órgãos de segurança pública forem indisponíveis, inexistentes ou

insuficientes à sua regular missão constitucional, conforme consubstanciado no §3

do art. 15 da Lei específica. Claro é que as Forças Armadas atuam em substituição

aos órgãos regulares de segurança pública, e para tal deve restar caracterizado o

fracasso dos mesmos.

Nesse sentido:

Assim,  verifica-se  que  compete  ao  Presidente  da  República  a  decisão
acerca do emprego das Forças Armadas em operações de garantia da lei e
da ordem, a qual também pode atender a uma solicitação ou chancelar a
iniciativa  de  outro  Poder  Constitucional.  Isso,  sempre  que  sejam
considerados  esgotados  os  instrumentos  previstos  no  artigo  144  da
Constituição  Federal  para  a  preservação  da  ordem  pública  e  da
incolumidade  das  pessoas  e  do  patrimônio,  através  de  constatação  ou
reconhecimento formal.11

Embora se trate  de  medida diversa  dos remédios acima descritos,  alguns

cuidados jamais poderiam deixar de ser observados, a exemplo da temporalidade:

11  FRAGA, João Carlos de Azevedo. O emprego das Forças Armadas em operações de garantia da
lei e da ordem. Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro, 2011, p. 30.
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Tratando-se  de  situação  episódica  e  excepcional,  que  visa
fundamentalmente o retorno a uma situação de normalidade que foi alterada
e deu ensejo ao emprego das Forças Armadas, não se poderia pensar em
uma operação que se perpetuasse no tempo.  
 Essa também foi uma preocupação do legislador, tanto no § 4.º do artigo 15
da  Lei  Complementar  n.º  97/1999  quanto  no  artigo  5.º  do  Decreto  n.º
3.897/2001, respectivamente, onde fez questão de ressaltar a necessidade
de que essas operações para a garantia da lei e da ordem fossem limitadas
no  tempo,  mesmo  que  não  tivessem  um  prazo  máximo  de  duração
estabelecido  em  lei,  mas  que  deveria  ser  o  suficiente  para  o
restabelecimento da situação de normalidade e possibilitada a tomada de
providências a fim de que os motivos que lhe deram causa não voltassem a
ocorrer.12

Perceptível  é  que,  sendo  subjetivo  o  motivo  para  requisição  por  depender

apenas de reconhecimento da falha do Órgão de Segurança Pública competente,

caberá um juízo cuidadoso da autoridade responsável pela decisão, a fim de evitar

uma manifesta arbitrariedade da Administração. Nesse mesmo diapasão:

Enquanto “a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas
e do patrimônio” é atribuição específica dos órgãos de segurança pública,
as Forças Armadas somente atuarão em defesa da “lei  e da ordem” por
iniciativa dos poderes constitucionais, claro indicativo de que sua atuação
está  condicionada  à  realização  de  um  juízo  valorativo  pela  autoridade
competente, caracterizando um dever jurídico meramente mediato. Conclui-
se, assim, que a intervenção das Forças Armadas, no âmbito interno, em
situação de normalidade institucional, há de ser devidamente motivada pela
ineficiência dos órgãos que, por imposição constitucional,  possuem, como
dever jurídico imediato, a obrigação de zelar pela segurança pública.13

Revisitando ideia já desenvolvida, é de notar que não caberá à autoridade

militar que for requisitada qualquer juízo de oportunidade, devendo esta se ater aos

rígidos  preceitos  de hierarquia  e  disciplina basilares  da instituição militar.  Desse

modo, não caberá qualquer responsabilidade à mesma no que tange a decisão de

empregar ou não o poderio bélico para a solução de um conflito interno, uma vez

que tal juízo cabe rigorosamente ao órgão político competente.

3.1.2 Aspectos hermenêuticos

12  FRAGA, João Carlos de Azevedo. O emprego das Forças Armadas em operações de garantia da
lei e da ordem. Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro, 2011, p. 30.

13  GARCIA, Émerson. As Forças Armadas e a garantia da lei e da ordem. Revista Jurídica, Brasília:
Presidência da República: Casa Civil - Subchefia para Assuntos Jurídicos, v. 10, n. 92, p. 14, out.
2008 a jan. 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/revistajuridica/Resum
o_EmersonGarcia_Rev92.htm>. Acesso em: 01 jun. 2013.
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Se apresentar a base legal das operações de Garantia da Lei e da Ordem e

detalhar seus requisitos representa passo de precedência obrigatória antes de se

adentrar  nas discussões e reflexões acerca do  tema propriamente dito,  de igual

importância figura a necessidade de fixar uma interpretação plausível às referidas

normatizações, sem a qual perderiam seu significado e poderiam se desvirtuar para

um caminho perigoso.

Dessa maneira,  é válido traçar algumas ideias acerca da interpretação de

alguns conceitos e o que eles representam no âmbito de sua eficácia, o que será

realizado a seguir.

3.1.2.1 Interpretação de “Lei e Ordem”

Em superficial  análise,  lei  e  ordem se  aproximam de  maneira  semântica,

sendo  a  segunda  decorrência  da  primeira,  principalmente  em  um  Estado

Democrático  de  Direito  baseado  na  “civil  law”,  com grande  destaque  ao  direito

positivo.

Todavia, cumpre destacar que enquanto a “lei” escrita permite uma análise

simples  e  objetiva,  a  “ordem”  constitui  conceito  indeterminado,  e  aí  inclusive

limitador  ou  ampliador  do  conceito  de  “lei”  que  quer  oferecer  o  art.  142  da

Constituição.

Professa, assim, Gustavo Binenbojm:

Com efeito, as normas jurídicas podem trazer, em seu enunciado, conceitos
objetivos  (idade,  sexo,  hora,  lugar),  que  não  geram  dúvidas  quanto  à
extensão  de  seu  alcance;  conceitos  cujo  conteúdo  é  decifrável
objetivamente,  com  recurso  à  experiência  comum  ou  a  conhecimentos
científicos  (chuva  de  granizo,  morte  natural,  tráfego  lento);  e  finalmente,
conceitos que requerem do intérprete da norma uma valoração (interesse
público,  urgência,  bons  antecedentes,  notório  saber,  reputação  ilibada,
notória  especialização).  Estes  últimos  integram  o  que  se  entende  por
conceitos  jurídicos  indeterminados,  cujo  processo  de  aplicação  causa
dúvidas e controvérsias, propugnando-se ora por um controle jurisdicional
amplo,  ora  um  controle  limitado,  dependendo  de  sua  associação  ou
dissociação da discricionariedade.14

Tratando-se  portando  de  um  conceito  jurídico  indeterminado,  caberá  ao

interprete  maior  amplitude  e  discricionariedade,  conforme  será  trabalhado  na

conceituação de ordem pública um pouco mais a frente.
14  BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008,

p. 214.
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De  toda  forma,  a  proposta  mais  adequada  para  sua  interpretação  seria

entender o conceito como um todo, não de maneira meramente sintática, mas como

uma ideia complexa, que reúne valores que só podem ser deduzidos se integrados

contextualmente à situação concreta. Nesse ínterim:

Cumpre, pois, discorrer acerca do alcance da expressão “garantia da lei e
da ordem”, posto que essencial à análise da possibilidade do emprego das
Forças Armadas em casos tais, com seus consectários no campo político e
jurídico. Com efeito, a expressão deve ser compreendida em seu contexto,
vale dizer, o intérprete não deve cindir gramaticalmente os substantivos “lei”
e “ordem”. Se assim o fizer, estará negando a interpretação sistemática do
texto  constitucional,  conferindo  às  Forças  Armadas  uma  atribuição
desvirtuada  de  sua  gênese,  qual  seja,  a  missão  de  defesa  nacional.
Fundamental,  portanto,  a compreensão de que a “garantia  da  lei”  esteja
simbioticamente ligada à ideia de “garantia da ordem”. Interpretação diversa
nos  conduziria  ao  absurdo  de  afirmar  que  a  missão  constitucional  das
Forças Armadas é a de zelar pelo cumprimento da lei,  seja qual  for  sua
natureza.  A toda evidência,  não é essa a ratio  da existência das Forças
Armadas, e muito menos a do dispositivo constitucional em comento. Assim,
deve-se  compreender  que a  atuação  das  Forças Armadas  nestes  casos
está vinculada ao “estado de desordem”, e não ao mero descumprimento da
lei. Registre-se, por oportuno, que o conceito de “ordem” constitui conceito
jurídico indeterminado, assim considerado aquele impreciso, abstrato, que
não é pormenorizado pela lei.15 

A fim de perceber como a expressão que sintetiza tal atribuição constitucional

pode ser compreendida dentro da situação concreta que se apresente, bem como

podem ser especificados prismas mais amplos para as palavras “Lei”  e “Ordem”,

vale apresentar acertada análise acerca da posição de Miguel Reale: 

Dos ensinamentos  de Miguel  Reale  podemos  extrair  duas  conclusões:  a
primeira é que o papel das Forças Armadas, segundo o art. 142 do texto
constitucional  vigente,  é  o  de  proteger  os  direitos  inseridos  no  nosso
ordenamento jurídico, do qual as leis são parte integrante e essencial. Em
uma análise mais ampla, ao defender a lei e a ordem, as Forças Armadas
estão imbuídas na tarefa de prover ao Estado condições que lhe permitam
efetivamente  proteger  os  bens  jurídicos por  ele tutelados,  sem os quais,
tornar-se-ia impraticável a vida em sociedade. A segunda conclusão, ainda
analisando os ensinamentos do eminente jurista,  é que a lei  também se
presta  a  disciplinar  o  comportamento  dos indivíduos  em sociedade  e  as
atividades  da Administração Pública,  ou seja,  às  Forças  Armadas,  como
parte integrante da Administração Pública, cabe a fiel observância às leis.
Sua atuação como garantidora da legalidade deve dar-se conforme o que a
lei determina e estritamente dentro dos seus limites, sob pena de colocar-se
em risco a eficácia do próprio ordenamento jurídico do qual devem ser as
guardiãs.16

15  LOMBA,  Reinaldo  Moreno  [Promotor]. Poder  de  polícia  na atuação  das Forças  Armadas  no
combate à violência urbana. Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro, 2011, p. 12.

16  PIÑON, Charles Pacheco. As Forças Armadas e a garantia da lei e da ordem sob uma perspectiva
histórica e social. Jus Navigandi, Teresina, n. 293, p. 3, 2007. Disponível em: <http://jus.com.br/rev
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Dessa  forma,  surge  dos  conceitos  em tela  uma  interpretação  funcional  e

ampla,  a fim de alcançar  o objetivo consagrado pela constituição e delegado às

Forças  Armadas,  sem  se  prender  a  literalidade  estrita,  mas  permitindo  uma

hermenêutica racional, integrada e eficaz do preceito em berlinda.

3.1.2.2 Vocação das Forças Armadas 

Basta  uma  simples  leitura  do  dispositivo  constitucional  que  estabelece  a

missão das Forças Armadas, a saber, o artigo 142 da Constituição Federal, para que

se constate que sua atribuição principal é focalizada na defesa externa. 

Enveredando  por  uma  depuração  um  pouco  mais  aprofundada,  algumas

ideias chaves devem ser  apresentadas a fim de que se compreendam quais  as

implicações do emprego do exército nas operações de Garantia da Lei e da Ordem.

Inicialmente, e essa é a razão de ser do exército, deve-se entender que o mesmo é

concebido e preparado para fazer frente a uma ameaça externa, caracterizada por

um “inimigo” que detém um poder bélico e intenta ofuscar a soberania da nação. E

para  isso  fará  uso  dos  meios  necessários,  mesmo que  respeitando  os  acordos

humanitários e o direito de guerra.

Decorrência lógica de tal afirmação percebe-se que um exército é preparado

para fazer frente a um oponente que almeja destruí-lo, e para ser eficiente deverá

neutralizar a força adversária de forma completa. Analogamente às operações de

Garantia da Lei e da Ordem, chegaríamos ao absurdo de afirmar, que durante essa

atividade,  estaria  o  exército  motivado  a  eliminar  quaisquer  manifestantes  ou

opositores, fazendo uso de armamento pesado, com o objetivo de matar ou prender

qualquer cidadão que se coloque em seu caminho, e assim estaria sendo eficiente.

Óbvio que tal desencadeamento é ilógico e indesejado, principalmente pelos

militares, cuja missão precípua é a defesa do Estado e consequentemente de seu

povo,  e  não sua  destruição.  Portanto,  cabe  ao exército  uma atuação bem mais

moderada, abstendo-se de sua vocação primária, uma vez que não estará lutando

contra  “inimigos”,  mas  sim  protegendo  sua  própria  população.  Nestes  termos,

caberá ao Exército se adequar a uma tarefa que contradiz sua feição originária, e

adaptar seus métodos e condutas a essa demanda. 

ista/texto/9392/as-forcas-armadas-e-a-garantia-da-lei-e-da-ordem-sob-uma-perspectiva-historica-
e-social>. Acesso em: 04 jun. 2014.
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3.1.3 Fundamento crítico para o emprego do exército 

Para  que  se  compreenda adequadamente  a  necessidade  do  emprego  do

exército nas operações de Garantia da Lei e da Ordem, deve se partir da premissa

inicial  de  que  o  próprio  Estado  Democrático  de  Direito,  antes  de  estar  apto  a

oferecer  aos seus cidadãos os direitos consagrados em sua Carta Magna,  deve

obrigatoriamente  ser  capaz  de  ser  reconhecido  como  Estado,  e  dotado  de

autoridade suficiente para então promover a democracia fundada no direito. Se não

há direito sem normas ou democracia sem liberdade, muito menos há Estado sem

ordem e coesão. 

3.1.3.1 Soberania como elemento essencial do Estado

A  fim  de  desenvolver  um caminho  lógico-dedutivo  que  intenta  justificar  o

emprego  da  “Ultima  Ratio  Regis”,  aqui  consubstanciada  no  Exército,  a  fim  de

garantir a Lei e a Ordem, aparenta ser adequado definir inicialmente o Estado e seus

elementos essenciais ou constitutivos. Para José Afonso da Silva “O Estado, como

se nota,  constitui-se de quatro elementos essenciais:  um  poder soberano de um

povo situado num território com certas finalidades”.17 E completa: “A soberania não

precisava  ser  mencionada,  porque  ela  é  fundamento  do  próprio  conceito  de

Estado”.18

Focando a análise no elemento chave da soberania, é possível dividi-la em

dois aspectos complementares: a soberania interna e a externa.

Enquanto a soberania externa diz com a capacidade de afirmação de um Estado

na Sociedade Internacional,  sendo reconhecido como independente para ditar suas

regras e conduzir seu destino, a soberania interna se refere à capacidade do mesmo

Estado de manter sua ordem jurídica e social de maneira que a vontade de todos,

materializada  através  do  regime  democrático  na  pessoa  de  seus  governantes,

sobrepuje a vontade dos dissidentes enquanto representem minoria, e que estes não

possam estabelecer sua vontade por outros meios, paralelos a vontade do Estado e

17  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 34. ed. São Paulo: Malheiros,
2011, p. 98.

18  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 34. ed. São Paulo: Malheiros,
2011, p. 104.
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de seu povo. Assim, “A soberania do Estado é caracterizada pelo poder político ou

estatal, onde o poder político é superior a todos os outros poderes sociais”19.

Trata-se  do  respeito  ao  supracitado  “Pacto  Social”  que,  independente  da

teoria que se adote, sempre irá pressupor o monopólio da violência e a condução

dos  destinos  da  nação  centralizadamente,  de  maneira  que  o  cidadão troca  sua

liberdade natural pela segurança conferida à sociedade. Decorrência lógica dessa

ideia:

O  Estado  brasileiro  tem  a  soberania  como  um  dos  seus  Objetivos
Fundamentais,  juntamente,  com  a  democracia,  integração  nacional,
integridade  do  patrimônio  nacional,  paz  social  e  progresso.  O  conceito
tradicional  de soberania de um Estado pressupõe autonomia de poder e,
consequentemente,  capacidade de defesa e  exclusividade desse mesmo
poder nos limites do seu território. A sociedade brasileira é responsável pelo
poder  instituído  e  por  consequência,  pela  garantia  da  soberania  dessa
capacidade.20 

Complementando  o  ponto  de  vista  apresentado,  José  Afonso  da  Silva  ao

conceituar poder político:

Daí se vê que o poder político é superior a todos os outros poderes sociais,
os quais reconhece, rege e domina, visando a ordenar as relações entre
esses  grupos  e  os  indivíduos  entre  si  e  reciprocamente,  de  maneira  a
manter um mínimo de ordem e estimular um máximo de progresso à vista
do  bem  comum.  Essa  superioridade  do  poder  político  caracteriza  a
soberania  do  Estado  (conceituada  antes),  que  implica,  a  um  tempo,
independência em confronto com todos os poderes exteriores à sociedade
estatal  (soberania externa) e supremacia sobre todos os poderes sociais
interiores à mesma sociedade estatal (soberania interna).21

Assim, compreendido que a soberania pressupõe uma relativa ordem social e

exige autoridade do Estado sobre seus membros, é fácil perceber que a supressão

dos valores demarcados importa na perda de soberania interna e consequentemente

na impossibilidade da caracterização do Estado. Sendo assim, não há que se falar

em direitos, muito menos em garantias individuais do cidadão, já que não haverá

Estado para defendê-los. Em outros termos, não havendo um mínimo de ordem e

19  CASTRO,  Diego  Luís  de.  O  Estado  Democrático  de  Direito. Curso  de  Direito,  Centro
Universitário Univates, Lageado-SC, 2007, p. 13.

20  FERREIRA,  Moacir  Wilson  de  Sá.  A  estratégia  nacional  de  defesa:  reflexão  sobre  o  papel  da
sociedade na construção da defesa nacional.  Revista das Ciências Militares,  Brasilia/DF, p. 8.
Coleção Meira Mattos Disponível em: <http://www.eceme.ensino.eb.br/meiramattos/index.php/RMM
/article/view/31/57>. Acesso em: 09 maio 2014.

21  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 34. ed. São Paulo: Malheiros,
2011, p. 107.
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autoridade,  o  cidadão  automaticamente  se  encontrará  alijado  de  todos  os  seus

demais direitos, sujeito apenas à vontade da massa supressora.

3.1.3.2 Ordem pública como objeto da Garantia da Lei e da Ordem

Prosseguindo no raciocínio lógico-dedutivo proposto, findou esclarecido que

só é possível haver um Estado garantidor dos direitos de seus cidadãos se este for

soberano, e que para tal é imprescindível um mínimo de ordem, a partir de agora

tratada pelo conceito de ordem pública. Ensina Diogo de Figueiredo Moreira Neto

que a “Ordem pública, objeto da Segurança Pública, é a situação de convivência

pacífica  e  harmoniosa  da  população,  fundada  nos  princípios  éticos  vigentes  na

sociedade”.22

É importante  relembrar  que a competência  originária  para manutenção da

ordem  pública  tem  previsão  expressa  na  Constituição,  no  seu  artigo  144,  já

referenciado anteriormente.  O dispositivo  em comento distribui  às polícias e  aos

corpos de bombeiros a responsabilidade pela segurança pública, cujo fim lógico-

semântico é a preservação da referida ordem pública.  Todavia,  tais instrumentos

não esgotam a capacidade estatal em dirimir ameaças, as quais em determinados

casos podem superar a capacidade operacional dos mesmos, colocando o equilíbrio

social em risco. Assim, o próprio constituinte achou por bem trazer um mecanismo

final de preservação, atribuindo tal competência subsidiária às Forças Armadas:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas
com  base  na  hierarquia  e  na  disciplina,  sob  a  autoridade  suprema  do
Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria,  à garantia dos
poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.23

De forma a deixar  mais  clara  a  missão atribuída pelo  dispositivo  em tela,

principalmente no que tange aos conceitos aqui significativamente vagos de “Lei e

Ordem”, o legislador houve por bem realizar a interpretação legislativa da mesma no

parágrafo  2º  do  artigo  15  da  Lei  Complementar  nº  97/1999,  com  considerável

clareza, embora sem afastar a subjetividade da medida:

22  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo.  Poder, Direito e Estado - O direito administrativo em
tempos de globalização. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 35.

23 BRASIL. Constituição (1988): promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.pla
nalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/>. Acesso em: 01 jun. 2013.

34



Art. 15. (...). § 2º A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da
ordem, por iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de
acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após
esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da
incolumidade  das  pessoas  e  do  patrimônio,  relacionados  no  art.  144  da
Constituição Federal.24

Assim,  finalmente se conclui  o raciocínio proposto  anteriormente,  uma vez

que a atuação do Exército a fim de manter a “Lei e a Ordem” tem como finalidade a

própria  manutenção  do Estado,  através  do  exercício  de  sua  soberania,  e  assim

garantir os direitos inerentes ao cidadão e a sociedade.

A discussão acerca do tema se estrutura, todavia, na dificuldade interpretativa

para caracterizar a condição de emprego do Exército, qual seja, a perturbação da

ordem  pública  e  consequente  ameaça  à  soberania.  Inclusive  antes  da  atual

Constituição tal  preocupação, histórica  por  sinal,  já  havia  buscado uniformização

legislativa. É o que se percebe no próprio Regulamento para as Polícias Militares e

Corpos de Bombeiros (R-200), ao estabelecer princípios e normas para a aplicação

do Decreto-lei  nº  667/69,  todos parcialmente recepcionados pela Constituição da

República de 1988. Este manual traz a seguinte definição de ordem pública:

Art. 2º, alínea 20 do regulamento: Conjunto de regras formais, que emanam
do ordenamento jurídico da Nação, tendo por escopo regular as relações
sociais de todos os níveis, do interesse público, estabelecendo um clima de
convivência  harmoniosa  e  pacífica,  fiscalizado  pelo  poder  de  polícia,  e
constituindo uma situação ou condição que conduza ao bem comum.25 

Em seguida  traz  de  maneira  genérica  a  conceituação  de  perturbação  da

ordem, servindo de norte para a atuação dos agentes estatais:

Art. 2º, alínea 25 do regulamento: Perturbação da Ordem - Abrange todos
os tipos de ação, inclusive as decorrentes de calamidade pública que, por
sua natureza, origem, amplitude e potencial possam vir a comprometer, na
esfera estadual,  o exercício dos poderes constituídos, o cumprimento das
leis  e  a  manutenção  da  ordem  pública,  ameaçando  a  população  e
propriedades públicas e privadas.26

24  BRASIL. Lei complementar nº 97, de 9 de junho de 1999. Dispõe sobre as normas gerais para a
organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. Diário Oficial [da] República Federativa
do Brasil, Brasília, DF, 09 jun. 1999.

25BRASIL. Decreto no 88.777, de 30 de setembro de 1983. Aprova o regulamento para as policias
militares e corpos de bombeiros militares (R-200).  Diário Oficial [da] República Federativa do
Brasil, Brasília, DF, 01 out. 1983.

26BRASIL. Decreto no 88.777, de 30 de setembro de 1983. Aprova o regulamento para as policias
militares e corpos de bombeiros militares (R-200).  Diário Oficial [da] República Federativa do
Brasil, Brasília, DF, 01 out. 1983.
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Destarte as tentativas de se aproximar de um conceito menos abstrato, não há

como evitar  considerável  margem de  discricionariedade  por  parte  dos  agentes  e

mesmo dos órgãos responsáveis pela garantia da ordem, uma vez que a valoração

que a Carta Magna lhes incumbe realizar envolve conceitos operacionais e práticos

muitas vezes distantes do ideário  comum, e  difíceis  de serem compreendidos ou

aceitos por quem não se dedique e debruce sobre temas tão instáveis e polêmicos.

Nesse sentido:

A concepção  de ordem pública,  cuja  preservação  é  o fim último  da polícia
administrativa,  assume feições  nitidamente  voláteis,  apresentando  variações
que acompanham os referenciais de tempo e lugar utilizados. Sob o prisma
etimológico, o designativo ordem, do latim ordine, sempre estará associado ao
conceito de correção, que pode ser analisado em diversos planos, como (1) o
normativo, onde ordem se assemelha à lei (ordem jurídica), ou o (2) sociológico,
onde ordem aponta para a paz e a tranqüilidade públicas (ordem pública).27

Por fim, é oportuno lançar a ideia que será base da discussão apresentada

por  este  trabalho,  e  que  não  permite  uma  conclusão  diversa  de  uma  profunda

reflexão e  relativização de  dogmas que  regem nossa atual  orientação jurídica  e

social, com significativa presença garantista. Se a referida determinação conceitual

já é difícil e subjetiva durante sua concepção originária, ou seja, numa relação de

normalidade,  efetuada pelos Órgãos  de Segurança  Pública,  tarefa  hercúlea será

estabelecer quais parâmetros deverá seguir quando restar afastada a normalidade,

falidos os referidos órgãos, e convocado o Exército para se posicionar perante um

quadro de tamanha “perturbação da ordem” que as próprias polícias se encontrem

prostradas,  sem  capacidade  de  agir,  deixando  parte  considerável  da  sociedade

alijada de diversos de seus direitos, a começar pela segurança.

27 GARCIA, Émerson. As Forças Armadas e a garantia da lei e da ordem. Revista Jurídica, Brasília:
Presidência da República: Casa Civil - Subchefia para Assuntos Jurídicos, v. 10, n. 92, p. 7, out.
2008 a jan. 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/revistajuridica/Resum
o_EmersonGarcia_Rev92.htm>. Acesso em: 01 jun. 2013.
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3.2 MEDIDAS NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DA LEI E DA ORDEM FRENTE

ÀS GARANTIAS INDIVIDUAIS

Superado o desafio inicial de definir a atribuição constitucional de Garantia da

Lei  e  da Ordem e compreender  sua importância  para o Estado  Democrático  de

Direito, é possível ingressar na ideia central do trabalho, destacando quais medidas

são  necessárias  para  que  o  Exército  possa  cumprí-la,  levando  em  conta  as

dificuldades a que estará sujeito em sua empreitada, e em seguida contrapondo aos

eventuais  excessos  que  podem  advir  das  mesmas  e  suas  limitações  frente  às

garantias individuais do cidadão.

De plano, já é possível perceber que se tratam de necessidades jurídicas e

fáticas essenciais ao correto funcionamento do Estado tanto a manutenção de sua

ordem  e  consequente  soberania  quanto  o  respeito  às  garantias  individuais  do

cidadão. Da mesma forma, a análise teórica e principalmente a experiência prática

demonstram que facilmente tais prismas entram em conflito, o que torna a discussão

extremamente polêmica e delicada. O que se deseja deixar claro desde já é que

este trabalho pretende apresentar ambos os pontos de vista, sem ter a pretensão de

determinar  a  precedência  de  um  sobre  o  outro,  tarefa  inclusive  praticamente

impossível  de  ser  realizada  no  campo  teórico,  devendo  ser  relegada  ao  plano

prático,  cuja  valoração  tomará  em  conta  o  contexto  e  os  valores  efetivamente

ameaçados na proporção em que se façam sentir no caso concreto.

Ao  final  desse  tópico  sugerir-se-á  a  possibilidade  de  conciliar  as  duas

realidades,  de maneira  que nenhuma reste  prejudicada em sua essência,  assim

propugnando por uma interpretação sistêmica de todo o dispositivo constitucional.

Serão  colmatadas  algumas  flexibilizações  possíveis  e  estudadas  pela  doutrina

especializada,  de  maneira  a  garantir  a  eficácia  do  Estado  como  garantidor  da

sociedade e das pessoas individualmente.

3.2.1 Medidas necessárias à manutenção da lei e da ordem 

Ao ingressar na discussão acerca de quais medidas poderão e deverão ser

empreendidas pelo Exército para que tenha sucesso na empreitada subsidiária de

garantir a “Lei e a Ordem”, cumpre lembrar que se tratam de atitudes que objetivam

atender  a  um mandamento  constitucional,  lembrando  que  este  trabalho  não  se
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propõe  a  aprofundar  a  discussão  acerca  de  sua  legitimidade  perante  a

hermenêutica,  mas  aceitá-la  se  limitando  a  expor  as  razões  para  tal  e  suas

decorrências lógicas.

De  mesma  feita,  revisitando  os  motivos  para  que  seja  desencadeada  a

atribuição subsidiária em tela, cabe ressaltar que ao ser acionado o Exército a fim de

garantir  a  “lei  e  a  ordem”,  reconhecida  estará  a  incapacidade  dos  Órgãos  de

Segurança Pública constitucionalmente previstos manterem a ordem pública, seja

por falta de meios, de efetivo ou de eficiência tática ou técnica, de maneira que a

ameaça concretizada supera os índices de normalidade, representando grave risco

a  ordem  democrática  e  ao  Estado,  e  possivelmente  um  nível  de  resistência  e

violência elevado demais até para os referidos Órgãos. 

É nesse cenário que deverá atuar o Exército, fazendo frente a mobilizações

massivas,  turbas  descontroladas  ou  organizações  criminosas  com  alto  grau  de

adestramento  e  combatividade.  Se  for  constatada  a  derrocada  dos  instrumentos

regulares  de  controle  da  ordem social,  inevitável  concluir  que  o  Exército  estará

sendo convocado para que, utilizando-se de sua força e autoridade superiores e,

portanto, de meios mais enérgicos e rigorosos, seja capaz de restituir a paz e o

equilíbrio social ao status quo ante. 

Nesse diapasão:

O elo existente entre a segurança pública, ou seja, a segurança do cidadão
e a garantia de seus direitos mais básicos, e a presença de um Estado forte
e robusto  frente  a poderosas  estruturas criminosas  com longo tempo de
atuação, que impõe medo e se sustenta por atividades ilícitas, determina
que a atuação estatal seja concebida da maneira mais atuante, eficiente e
forte possíveis, pois se tratam de situações graves e excepcionais.28 

É claro que aqui se desconsidera a possibilidade de ser o mesmo acionado

por uma manobra política ou figurativa, uma vez que é inconcebível que uma força

armada  seja  empregada  para  qualquer  fim  diverso  das  suas  atribuições.  Tal

circunstância não é objeto desse trabalho,  devendo ser analisada sob a ótica da

responsabilidade administrativa da leviandade do administrador, ou mesmo sob o

prisma da  corrupção  do  aparato  estatal,  de  maneira  que  aqui  será  considerado

apenas o aspecto legítimo da questão. 

28  FRAGA, João Carlos de Azevedo. [Promotor]. O emprego das Forças Armadas em operações de
garantia da lei e da ordem. Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro, 2011, p. 18.
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3.2.1.1 Exercício do poder de polícia pelo Exército

O exercício do poder de polícia pelas Forças Armadas talvez seja o aspecto

mais controverso perante  a doutrina especializada,  motivo pelo qual se dedicará

maior tempo e profundidade ao estudo da questão. Todavia, antes de ingressar no

referido debate, cumpre estabelecer alguns conceitos e determinar a aplicabilidade

do instituto. A primeira delimitação surge da própria lei, através da qual de forma

bastante objetiva o Código Tributário Nacional a define, em seu art. 78, como:

{...}  atividade  da  administração  pública  que,  limitando  ou  disciplinando
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de
fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à
ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício
de atividades  econômicas  dependentes  de  concessão ou autorização do
poder  público,  à tranqüilidade pública ou o respeito  à propriedade e aos
direitos individuais ou coletivos.29

Debruçando-se sobre essa orientação legislativa,  bem como trabalhando a

noção histórica do instituto, que migra da ideia específica de segurança para a mais

geral  de  interesse  público,  Maria  Sylvia  Zanella  di  Pietro  apresenta  a  seguinte

conceituação para o poder de polícia: 

Pelo conceito clássico, ligado a concepção liberal do século XVIII, o poder
de polícia compreendia a  atividade estatal que limitava o exercício dos
direitos individuais em benefício da segurança.
Pelo conceito moderno, adotado no direito brasileiro, o poder de polícia é a
atividade  do Estado  consistente  em limitar  o  exercício  dos  direitos
individuais em benefício do interesse público.30 (grifos da autora).

Objetiva o ordenamento ao conferir tal atribuição a alguns agentes específicos

que estes tenham competência para impor ao cidadão livre algumas restrições ou

submetê-lo a fiscalização de determinados atos, com o objetivo de manter a ordem

pública de maneira geral. É em última análise a expressão prática do exercício da

soberania interna do Estado sobre seus membros. Completando o conceito:

O homem, titular de direitos e deveres, deve encontrar na harmonia do convívio
social e no respeito ao ordenamento jurídico os limites da própria liberdade. Na
complexidade das relações sociais, o bem estar da coletividade depende da

29  BRASIL. Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e
institui  normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.  Diário Oficial
[da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 26 out. 1966.

30  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direto administrativo. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 117.
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prevalência  dos  interesses  da  maioria,  em  detrimento  dos  interesses
individuais.  Importa  dizer,  em  prol  do  interesse  público  admite-se  o
condicionamento, a limitação de interesses privados. O Estado, como agente
promovedor  desse equilíbrio,  encontra  na  necessidade  de  disciplinar  esta
miríade de relações sociais a razão de sua existência. Para tal desiderato, é
imprescindível que o Estado, no exercício de seu poder soberano, seja dotado
de um corpo de agentes com poderes específicos destinados à promoção do
bem comum. Dentre esses poderes, destaca-se o “Poder de Polícia”.31

Uma vez estabelecida uma conceituação mínima, passa a reluzir uma questão

conflituosa na doutrina: de um lado, defende-se que não cabe às Forças Armadas o

exercício do poder de polícia, que ficaria adstrito de maneira ostensiva às polícias

administrativa e judiciária, e de maneira fiscalizadora aos órgãos com competência

específica. No contraponto, cabe ao Exército, sendo empregado na garantia da Lei e

da Ordem, “substituir” os Órgãos de Segurança pública nas suas atribuições. Logo,

nada mais racional  do que o mesmo assumir  suas prerrogativas e competências.

Defender  o  contrário  seria  impor  a  um mecanismo  público  uma  tarefa,  de  difícil

execução por sinal, sem, contudo, fornecer os meios mínimos e necessários. 

Nesse sentido:

As Forças Armadas são os guardiões da Pátria, dos poderes constitucionais,
da lei e da ordem. Destinar-lhes tão importantes missões sem o poder para
bem realizá-las é impensável. Esse poder é o poder de polícia. O poder de
polícia das Forças Armadas emana do Poder de Estado.32 

É o que dispõe claramente o Decreto nº 3.897/2001, de emblemática crítica

doutrinária, uma vez que alguns doutrinadores entendem que supera a competência

legislativa infraconstitucional. Assim determina seu artigo 3º: 

Art. 3º. Na hipótese de emprego das Forças Armadas para a garantia da lei
e da ordem, objetivando a preservação da ordem pública e da incolumidade
das  pessoas  e  do  patrimônio,  porque  esgotados  os  instrumentos  a  isso
previstos no art. 144 da Constituição, lhes incumbirá, sempre que se faça
necessário, desenvolver as ações de polícia ostensiva, como as demais, de
natureza  preventiva  ou  repressiva,  que  se  incluem  na  competência,
constitucional e legal, das Polícias Militares, observados os termos e limites
impostos, a estas últimas, pelo ordenamento jurídico.33

31  LOMBA,  Reinaldo  Moreno  [Promotor]. Poder  de  polícia  na  atuação  das  Forças  Armadas  no
combate à violência urbana. Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro, 2011, p. 20.

32  TAVEIRA,  Ângela  Montenegro. O  poder  de  polícia  dos  membros  das Forças  Armadas  nas
operações  de  patrulhamento  de  fronteira:  limites  e  implicações  com  a  segurança  e  o
desenvolvimento nacionais. 2011. 67 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia apresentada ao
Departamento de Estudos da Escola Superior de Guerra como requisito à obtenção do diploma do
Curso de Altos  Estudos  de Política e Estratégia  [CAEPE])  – Escola  Superior  de Guerra,  Rio de
Janeiro, 2011, p. 57.
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Em  defesa  da  aplicabilidade  do  dispositivo,  propõe-se  uma  interpretação

restritiva  do  mesmo,  de  maneira  que  possa  ser  visto  de  forma  integrada  à

Constituição Federal. Caberia o exercício do poder de polícia por parte das Forças

Armadas quando atuando em substituição às polícias ou organismos que teriam tal

atribuição, e apenas nesse caso, como dedução lógica da atividade que lhes está

sendo imposta. Assim o decreto manteria sua vigência frente ao ordenamento, cuja

retirada implicaria desamparo total dos militares que atuassem nas operações de

Garantia da Lei e da Ordem, com prejuízos significativamente maiores. Seguindo

esse entendimento:

Nesse aspecto, a fim de impedir  qualquer interpretação que conclua pelo
vício  da  inconstitucionalidade/ilegalidade  em  razão  de  o  Decreto  ter
extrapolado o seu limite de regulamentação, trata-se de um caso típico de
interpretação conforme a constituição, sem redução de texto. Tal conclusão
decorre do fato de que ao presente caso cabe uma leitura do dispositivo que
impede o prejuízo que ocorreria com a sua inteira retirada do ordenamento
jurídico  pátrio.  Ao  contrário  da  simples  retirada  do  mundo  jurídico,  a
interpretação  conforme  a  constituição,  no  presente  caso,  possibilita  dar
efetividade à ação militar de garantia da lei e da ordem. Esse artigo deve ser
interpretado de maneira restritiva e com o esclarecimento necessário de que
os  militares  empregados  na  ação,  apesar  de  não  possuírem as  mesmas
competências  legalmente  previstas  para  as  polícias  militares,  ao  estarem
incumbidos  da  preservação  da  ordem  pública,  poderão  praticar  os  atos
assemelhados aos da polícia ostensiva que sejam necessários à operação.34

Complementando  o  argumento  proposto,  em  uma  linha  que  parece

predominar  entre  àqueles  que  se  dedicaram  ao  estudo  da  questão  na  Escola

Superior de Guerra:

As Forças Armadas, portanto, quando instadas ao emprego para garantia da lei
e da ordem, exercerão – temporariamente – função de polícia ostensiva, com
escopo de prevenir e reprimir ações que desestabilizem a ordem pública.
Nesta  condição,  estarão  investidas  do  poder  de  polícia  e  de  todo  o
arcabouço processual penal correlato à atividade policial, e estarão sujeitas
à observância das balizas legais e constitucionais que permeiam o exercício
da  polícia  ostensiva  de  preservação  da  ordem  pública,  tais  como  as
previstas  no  art.  5º,  incisos  II,  III,  parte  final,  XI,  XV,  XVI,  XLIX,  da
Constituição Federal, dentre outros.35 

33  BRASIL. Decreto no 3.897, de 24 de agosto de 2001. Fixa as diretrizes para o emprego das Forças
Armadas na garantia da lei e da ordem, e dá outras providências.  Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 25 ago. 2001.

34  FRAGA, João Carlos de Azevedo. [Promotor]. O emprego das Forças Armadas em operações de
garantia da lei e da ordem. Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro, 2011, p. 24.

35  LOMBA,  Reinaldo  Moreno  [Promotor]. Poder  de  polícia  na atuação  das Forças  Armadas  no
combate à violência urbana. Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro, 2011, p. 15.
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Por  fim,  já  se  posicionou  o  Supremo  Tribunal  federal  acerca  da  questão,

propugnando ser lógica a linha até agora apresentada, uma vez que a lei estabelece

um comando, devendo a mesma obrigatoriamente conceder os meios para executá-

lo,  através  do  que  se  convencionou  chamar  de  teoria  dos  poderes  implícitos,

segundo análise de Ângela Montenegro Taveira:

O Supremo Tribunal Federal se posicionou pela aplicabilidade da teoria dos
poderes  implícitos  no  ordenamento  jurídico  nacional,  conforme  se
depreende de trecho de um de seus arestos:  Ora, é princípio basilar  da
hermenêutica  constitucional  o  dos  "poderes  implícitos",  segundo  o  qual,
quando a Constituição Federal concede os fins, dá os meios”. (HC 91.661-
PE, 03/04/2009, Relatora a Ministra Ellen Gracie).
No entendimento do Supremo, a competência outorgada expressamente a
determinado  órgão  estatal  importa  em  disponibilização  implícita,  a  esse
mesmo órgão, dos meios necessários à integral realização dos fins que lhe
foram atribuídos.36

E trazendo tal entendimento para o campo das Forças Armadas, enquanto em

cumprimento à já reiterada competência constitucional para Garantia da Lei e da

Ordem, completa: 

Referida teoria muito bem se coaduna com a questão do poder de polícia
das Forças Armadas em operações de GLO, eis que garantir a lei e a ordem
é missão (competência) outorgada pela Constituição Federal. Na realidade,
o exercício do poder  de polícia pela autoridade militar  nas operações de
garantia  da  lei  e  da  ordem  destina-se  a  garantir  a  própria  utilidade  do
dispositivo  constitucional  e a respaldar  as  decisões  por  ele  tomadas,  de
modo a impedir o comprometimento da missão e a frustração do resultado.
Nessa  perspectiva,  a  outorga  de  uma  missão  a  qualquer  dos  poderes
constitucionais ou instituições oficialmente a serviço desses poderes deve
ser interpretada mediante a presunção de que, às autoridades públicas que
as  representam,  foram,  simultânea  e  implicitamente,  conferidos  amplos
poderes para a sua plena concretização.37

De qualquer maneira é inquestionável que o exercício do poder de polícia,

seja por quem for exercido, deve ser feito com o máximo de cautela e moderação,

limitado pela proporcionalidade e pelas próprias garantias individuais, que como será

36  TAVEIRA,  Ângela  Montenegro. O  poder  de  polícia  dos  membros  das Forças  Armadas  nas
operações  de  patrulhamento  de  fronteira:  limites  e  implicações  com  a  segurança  e  o
desenvolvimento nacionais. 2011. 67 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia apresentada ao
Departamento de Estudos da Escola Superior de Guerra como requisito à obtenção do diploma do
Curso de Altos  Estudos de Política e Estratégia  [CAEPE])  – Escola  Superior  de Guerra, Rio de
Janeiro, 2011, p. 28.

37  TAVEIRA,  Ângela  Montenegro. O  poder  de  polícia  dos  membros  das Forças  Armadas  nas
operações  de  patrulhamento  de  fronteira:  limites  e  implicações  com  a  segurança  e  o
desenvolvimento nacionais. 2011. 67 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia apresentada ao
Departamento de Estudos da Escola Superior de Guerra como requisito à obtenção do diploma do
Curso de Altos  Estudos de Política e Estratégia  [CAEPE])  – Escola Superior  de Guerra,  Rio  de
Janeiro, 2011, p. 29.
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visto adiante poderiam ser amenizadas, mas jamais suprimidas ou desprezadas. E é

justamente sobre tal questão que intenta refletir o presente trabalho, apresentando a

seguir  os  pontos  convergentes  e  divergentes,  e  como  os  mesmos  têm  sido

encarados pela doutrina e pela prática forense e castrense.

3.2.1.2 Segurança da tropa empregada

O  presente  tópico  visa  chamar  atenção  para  um aspecto  frequentemente

desprezado pelo Judiciário e omitido pela mídia, seja pela pressão popular, seja pelo

posicionamento ideológico que se adote. No mais das vezes o suposto “excessivo

rigor”  empregado  pelos  militares  ou  mesmo  pela  polícia  durante  operações  de

Garantia  da Lei  e da Ordem assume peso exacerbado sem, contudo,  tomar  em

conta a realidade que está sendo vivida por estes agentes, e o que os motivou a

assim agirem.

Antes que se critique a falta de “juízo” ou “moderação” daquele que exerce o

poder  de  polícia  em tais  circunstâncias,  não  se  pode  olvidar  que  o  mesmo  se

encontra  senão  permanentemente  pelo  menos  boa  parte  do  tempo  envolto  por

diversas situações de risco, próprias da atividade, mas difíceis de suportar até por

quem para isso seja preparado. Não é coerente conceber que um cidadão, ao ter

aceitado o encargo de policial ou militar em tais circunstâncias, não demanda tanta

ou mais proteção quanto os demais cidadãos que originaram a situação problema.

Mais  ainda,  enquanto  estes  voluntariamente  se  colocam  em  meio  aos

acontecimentos,  sejam revestidos de alguma legitimidade ou não,  com liberdade

para retroceder quando bem entenderem, àqueles se encontram subordinados ás

autoridades  competentes,  cumprindo  ordens,  sem qualquer  direito  de  escolha  e

possivelmente sequer tendo qualquer posição política ou ideológica acerca do fato

que  desencadeou  o  processo.  Além  disso,  estão  sujeitos  a  um  risco

assustadoramente maior, pois não têm como prever quando e qual será a reação de

seu opositor, e muito menos poderão recuar, salvo se receberem ordem para tal. 

Nesse  panorama,  mais  grave  ainda  é  a  situação  dos  militares,  que  se

sujeitam a tal realidade após o colapso dos Órgãos responsáveis por resolvê-la de

maneira ordinária e moderada. Em uma análise um pouco mais ilustrada, o soldado

do Exército assumirá a posição que o policial não teve, fazendo uso de seus meios,
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forças para manter. Estará, portanto, fazendo frente a um provável grupo capaz de

empregar substancial força lesiva apta a colocar sua vida em risco. Cabe reforçar

que o militar que age em cumprimento ao comando constitucional não está fazendo

frente às ideias veiculadas pelo movimento nem se posicionando ideologicamente,

mas apenas mantendo a ordem pública, e para tal se expondo significativamente.

Aceitando  como  razoável  este  ponto,  compreensível  é  que  a  própria

instituição militar crie meios para garantir a segurança de seus agentes. E nesse

contexto é provável que empregue em maior escala armamentos não letais, faça uso

de  efetivo  mais  contundente  e  efetue  prisões  com  mais  frequência  e  menos

“sutileza”, buscando criar um hiato entre a tropa e aqueles cuja mesma pretende

conter. Vale frisar que a única proteção de que dispõe efetivamente é sua presença

física em numero e força suficientes para intimidar e desestimular quem lhe faça

frente.  Se  os  Órgãos  originários  falharam  em  tal  intento,  é  óbvio  que  não  o

conseguirá o Exército fazendo uso dos mesmos artifícios,  senão empregados de

maneira mais contundente e expressiva.

Assim  como  não  se  justifica  a  lesão  desnecessária  a  um  cidadão  que

exercendo seu suposto direito de livre expressão e manifestação se coloca contra a

tropa  constituída,  muito  menos  admissível  será  tal  lesão  se  ocorrida  contra  um

agente que integra a mesma, cumprindo seu dever cívico e constitucional, sendo-lhe

digna  toda  a  proteção  e  “garantias”  para  que  exerça  suas  atribuições  com um

mínimo de liberdade e segurança. 

Sob uma ótica diversa,  mas complementar,  não poderá o agente ter mais

medo de ser processado por abuso de autoridade ao agir como instruído para tal do

que seus adversários, os quais até que se prove o contrário atuam em desacordo

com a lei e contra a ordem estatal.

3.2.1.3 Uso dos meios necessários a fim de reestabelecer a ordem 

Trabalhada  a  necessidade  de  se  manter  a  segurança  tanto  física  como

jurídica da tropa empregada, cabe agora refletir acerca dos meios que deverão ser

utilizados  pela  força  estatal  a  fim  de  assegurar  o  retorno  a  uma  situação  de

normalidade. Sendo competência das Forças Armadas garantir  a Lei  e a Ordem

quando  insuficientes  ou  incapazes  os  Órgãos  de  Segurança  Pública,  além  de

empreender medidas que assegurem a proteção da tropa, como já demonstrado,
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será  necessário  avançar  mais  um  passo,  e  fazendo  uso   dos  instrumentos

disponíveis e hábeis para tal, debelar a ameaça à ordem pública vigente. Na mesma

linha de raciocínio:

Nesses termos,  certamente para a consecução dos fins objetivados,  que
são a paz social  e  o estado de segurança aos cidadãos,  em caso de a
estrutura formal  concebida  em atendimento  às situações  de normalidade
não esteja preparada para dar uma resposta efetiva,  ações excepcionais
previstas  também  na  Constituição  Federal  estarão  autorizadas  a  serem
tomadas.  Isso,  sempre  com  vistas  à  garantia  do  exercício  dos  direitos
fundamentais que estão sendo violados, sendo que a ação Estatal deve ser
à altura dessa violação e suficiente para o retorno da paz social e ao estado
de segurança aos cidadãos.38

Para tal desiderato e, considerado que, como exaustivamente demonstrado,

trata-se de uma situação de descontrole muito além daquelas que cingem a normal

atuação policial estatal, poderá ser demandado dos militares que, para perpassarem

seu intento, utilizem de meios enérgicos, aqui exemplificados através de armamento

não letal  em grande escala,  uso da massa como princípio tático de dispersão e

efetivação  de  elevado  número  de  prisões,  sem descartar  que  indesejavelmente

poderão ser efetuados disparos de armas de fogo que resultem em lesões graves ou

óbitos.

Trabalhando  individualmente  cada  uma  dessas  possibilidades,  verifica-se

inicialmente  que  o  Exército,  a  partir  do  momento  que  passou  a  ser  aventado

efetivamente para cumprir missões dessa natureza, passou a mobiliar tropas com

equipamentos  próprios  para  enfrentar  conflitos  que  envolvessem  cidadãos

brasileiros, e não potenciais inimigos. Dessa forma, atualmente conta com brigadas

destinadas a Operações de Garantia da Lei e da Ordem, dotadas de espingardas

aptas a disparar projéteis de borracha,  granadas de efeito moral,  sejam de “gás

lacrimogêneo” ou de “luz e som”, aparelhos de choque, trajes próprios para ocasiões

de conflito, cães e cavalos treinados e tropa adestrada para cumprir missões dessa

natureza. Também cada quartel operacional, dentro do possível, prepara um pelotão

com aparato semelhante, permitindo compor uma força de pronta reação. É claro

que tais equipamentos não impedem completamente a ocorrência danos graves,

mas foram idealizados para implicarem menor nocividade que o armamento regular,

com boas chances de surtir os efeitos desejáveis, evitando os colaterais.

38  FRAGA, João Carlos de Azevedo. [Promotor]. O emprego das Forças Armadas em operações
de garantia da lei e da ordem. Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro, 2011, p. 18.
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Em segundo lugar, prioriza a doutrina especializada que se utilize da “massa”,

princípio militar que pressupõe o emprego de grande número de agentes nas citadas

operações, com duplo intuito, seja de garantir a eficiência da ação, seja proteger o

próprio  cidadão  vitimado  pela  ofensiva.  Explicando  um  pouco  melhor,  é

entendimento  consagrado  que  a  ação  massiva  de  uma  força  desestabiliza

emocionalmente o ânimo de quem lhe faça frente, contribuindo para um resultado

mais rápido e decisivo. Por outro lado, e sempre frisando que nenhum militar deseja

lesões desnecessárias à população, seja por tal efeito insuflar mais violência contra

a  própria  tropa,  seja  pela  responsabilidade  posterior,  um impactante  número  de

soldados  diminui  a  chance  de  reação  dos  civis  que  forem  abordados,  e

consequentemente de uma contra reação necessária. Um agente sozinho pode ser

cercado  e  obrigado  a  fazer  uso  da  força,  inclusive  em legítima  defesa.  Já  um

cidadão  cercado  se  rende  sem  maiores  exaltações,  evitando  violência

desnecessária.

Em  terceiro  lugar,  temos  que  o  agente  poderá  e  até  deverá  efetuar  um

número elevado de prisões, bem como impor outras restrições à liberdade, no uso

do  já  discutido  poder  de  polícia  que  lhe  é  conferido.  Tais  prisões  não  só  são

necessárias a fim de afastar  do grupo os mais  insuflados e descontrolados,  que

tendem a colocar em risco a si mesmo e aos demais, como constituem obrigação

atribuída aos militares pela legislação vigente no país, de maneira que têm o dever

legal de prender aqueles que forem flagrados cometendo algum crime, sob pena de

incorrerem em prevaricação ou condescendência criminosa. Nesse sentido: 

Qualquer pessoa pode efetuar uma prisão em flagrante, sendo dever dos
militares  prender  quem  se encontra  em  situação  de  flagrante  delito.  As
normas sobre a prisão em flagrante estão no Código de Processo Penal
(Decreto-Lei n° 3.689/1941),  artigos 301 e 302,  bem como no Código de
Processo Penal Militar, artigos 243 e 244. O CPPM não limita o dever de
prender  quem  for  flagrado  incorrendo  em delito  à  ocorrência  de  crimes
militares.  A  lei  é  genérica  nesse  ponto  e  a  interpretação  não  pode  ser
restritiva.  Esse  dever  legal  está  em  conformidade,  portanto,  com o  que
dispôs a Lei Complementar n° 136, ao modificar o artigo 16 A, transcrito no
item 3.2.39 

39  TAVEIRA,  Ângela  Montenegro. O  poder  de  polícia  dos  membros  das Forças  Armadas  nas
operações  de  patrulhamento  de  fronteira:  limites  e  implicações  com  a  segurança  e  o
desenvolvimento nacionais. 2011. 67 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia apresentada ao
Departamento de Estudos da Escola Superior de Guerra como requisito à obtenção do diploma do
Curso de Altos  Estudos  de Política e Estratégia  [CAEPE])  – Escola  Superior  de Guerra,  Rio de
Janeiro, 2011, p. 51.
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É claro que ao suposto infrator preso no calor das ações caberá uma rápida e

efetiva  tutela  jurisdicional,  de  maneira  que  qualquer  abuso  ou  excesso  seja

rapidamente dissolvido e assim restituída a liberdade do cidadão. O mesmo se dá

por ocasião daquelas prisões que objetivam apenas afastar do tumulto o cidadão

que exceder seus direitos contrariando a lei, sem, contudo, incidir em conduta que

demande sua reclusão por maior período de tempo. 

Concluindo  a  posição  até  agora  apresentada,  um último  apelo  se  faz  ao

argumento que deverá o Exército, para cumprir o mandamento da Lei Maior, ter uma

ação eficiente e eficaz, apta a alcançar os objetivos propostos, mantenedores da

ordem social, mesmo que criando assim algum risco aos seus opositores, desde que

seja controlado e evitado ao máximo. Os limites da referida ação serão trabalhados

logo adiante. 

3.2.2 Garantias individuais

Como contraponto da argumentação em prol das medidas necessárias a fim

de manter a ordem pública por meio da ação do Exército nas operações de Garantia

da Lei e da Ordem, não se poderia deixar de apresentar as garantias individuais do

cidadão, consubstanciadas na Carta Magna e eternizadas na história moderna após

a revolução francesa, entendendo que as mesmas representam a razão de ser do

Estado Democrático de Direito, que se por um lado não existe sem soberania interna

materializada na ordem social,  por outro sequer teria razão de existir  se para tal

fossem desprezadas as citadas garantias.

Objetiva-se aqui apresentar limites à atuação supracitada, de maneira que

não faria sentido permitir, em prol de uma suposta eficiência e necessidade, um agir

sem limites e sem responsabilidade, sob pena de se descambar perigosamente para

um caminho mais arbitrário e quem sabe autoritário, um risco inconcebível em uma

nação que já experimentou em tempos recentes regimes de tal natureza, que por

mais  necessários  que  pareçam  ou  mesmo  sejam,  sempre  serão  indesejados  e

retrógrados aos ideais democráticos. Corroborando essa linha de raciocínio:

Observados  esses  balizamentos,  os  órgãos  operacionais  das  Forças
Armadas,  que  também  deterão  o  controle  operacional  dos  órgãos  de
segurança  pública,  poderão  desenvolver  todas  “as  ações  de  caráter
preventivo  e  repressivo  necessárias  para  assegurar  o  resultado  das
operações na garantia da lei e da ordem”. Ao assegurar às Forças Armadas
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o  exercício  de  todas  as  “ações”  “necessárias”,  o  legislador
infraconstitucional,  como  é  intuitivo,  não  lhes  conferiu  uma  autorização
ampla e irrestrita para atuarem da forma que melhor lhes aprouver. Hão de
observar os balizamentos estabelecidos pela ordem jurídica, com especial
reverência  aos  direitos  fundamentais,  sem  se  distanciar  da  juridicidade
característica de toda e qualquer ação do Poder Público.40 

É notório que a discricionariedade conferida pelo legislador está colmatada

dentro dos preceitos básicos da legalidade e da juridicidade, e no resguardo aos

direitos fundamentais do homem, sendo impositivo que o militar, ao definir seu modo

de  atuação,  não  o  faça  baseado  em critérios  de  opinião  ou  vontade,  mas  sim

fundado em rigorosa análise de necessidade e oportunidade, sob pena de colocar

em risco os referidos direitos desnecessariamente.

3.2.2.1 Garantias individuais como base do Estado Democrático de Direito

Não  há  qualquer  novidade  em afirmar  que  o  Estado  brasileiro  tem como

objetivo basilar a garantia dos direitos humanos, assim como qualquer Estado que

se pretenda democrático. A disparidade ocorre quando para garantir sua posição e

autoridade o mesmo passa a por em risco tais direitos, razão de ser de seu poder,

serviente para proteger seus integrantes, e não ameaçá-los.

Embora a doutrina defina os direitos humanos através de vários conceitos que

resumem um dever de todos, inclusive do Estado, de respeitar a condição humana e

seus  valores  essenciais,  e  diferencie  das garantias individuais  as  quais  entende

como meios e normas capazes de assegurar que tais direitos sejam efetivamente

respeitados, a intenção final é a mesma, e não cabe falar em um sem pensar no

outro, nem tem os mesmos como existir separadamente, motivo pelo qual não se

aterá este trabalho a tal diferença, querendo afirmar com ambos a mesma ideia já

trabalhada acima.

Em verdade, os direitos fundamentais e suas garantias não são um fenômeno

estanque no tempo, mas sim um processo em constante evolução. Traduzem um

movimento iniciado com a Declaração dos Direitos do Homem e que desde então

busca,  frente  as  mais  diversas  realidades  culturais  e  sociais,  resguardar  o  ser

40  GARCIA, Émerson. As Forças Armadas e a garantia da lei e da ordem. Revista Jurídica, Brasília:
Presidência da República: Casa Civil - Subchefia para Assuntos Jurídicos, v. 10, n. 92, p. 17, out.
2008 a jan. 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/revistajuridica/Resum
o_EmersonGarcia_Rev92.htm>. Acesso em: 01 jun. 2013.
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humano como objetivo maior filosófico e jurídico do Estado, buscando o tão almejado

ideal de justiça social. Assim preleciona o professor Dalmo de Abreu Dallari:

Em conclusão, pode-se afirmar que a proclamação dos Direitos Humanos,
com a amplitude que teve, objetivando a certeza e a segurança dos direitos,
sem deixar de exigir que todos os seres humanos tenham a possibilidade de
aquisição e gozo dos direitos fundamentais, representou um progresso. Mas
sua  efetiva  aplicação  ainda  não  foi  conseguida,  apesar  do  geral
reconhecimento  de  que  só  o  respeito  a  todas  as  suas  normas  poderá
conduzir a um mundo de paz e de justiça social.41

Há  inclusive  aqueles  que  resgatam  o  consagrado  debate  entre  o  jus

naturalismo  e  o  positivismo  jurídico,  propugnando  pelos  direitos  do  ser  humano

como superiores a qualquer regulamentação positiva, defendendo que os mesmos

traduziriam a essência da humanidade em si,  de maneira que uma norma que o

contradiga carece de legitimidade e deve ser superada pela interpretação coerente

das Cortes Supremas de cada nação. Aprofundando a ideia: 

Conforme registramos alhures e antanho, “o descompasso entre o Direito
Positivo e o Direito Natural, quanto a esses direitos básicos do ser humano,
faz com que a ordem jurídica positiva perca sua legitimidade, uma vez que
não se espelha a Justiça consistente em dar a cada um o que naturalmente
lhe pertence. Já no que diz respeito à outra grande ordem de direitos – os
convencionais-,  a  legitimidade  da  norma  advém da  participação  na  sua
elaboração daqueles que a ela deverão estar submetidos”.
Por  sua  vez,  quanto  à  sua  positivação  e  interpretação,  caberá  ao
parlamento e as Cortes Supremas ou Tribunais Constitucionais utilizarem-se
de  mecanismos  e  métodos,  que,  mais  do  que  auscultarem  a  vontade
popular  nessa  matéria,  forneçam  elementos  para  a  descoberta  da
essencialidade desses direitos para a sobrevivência do homem como ser
racional e social.42 

Dessa maneira, levando em conta a gravidade da relação abordada, deparar-

se-á o magistrado e o intérprete de maneira geral com um conflito de difícil solução

ao constatar  no caso concreto um comando positivo-normativo ou principiológico

que  afronte  o  ideário  comum ou  mesmo interno  de  justiça,  devendo  buscar  no

próprio ordenamento semelhante dispositivo que permita que se adote a solução

mais correta e equitativa.

3.2.2.2 Direitos potencialmente ameaçados pelo emprego do exército 

41  DALLARI, Dalmo de Abreu.  Elementos da teoria geral do Estado. 29. ed. São Paulo: Saraiva,
2010, p. 214.

42  MARTINS,  Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, Carlos Valder do
(Coords.). Tratado de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2010, v. 1, p. 304.
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Estabelecido o contraponto almejado anteriormente, cumpre agora apresentar

algumas das mais nítidas rotas de colisão entre as condutas típicas ou prováveis

praticadas pelo Exército e seus agentes nas supracitadas operações e os direitos

humanos ora exaltados. É inevitável que ao se empregar uma força vocacionada

para  a  guerra  a  fim  de  cumprir  uma  missão  de  segurança  que  os  órgãos

competentes originalmente para tal não lograram êxito em conseguir alguns direitos

do cidadão sejam ameaçados ou relativizados, seja pela gravidade da situação, seja

pelo eventual despreparo do agente.

Antes de exemplificar e discutir tais direitos se aponta de pronto para aquele

que seria o mais basilar e cerne da existência do indivíduo, cujos demais direitos

dele dependem e complementam, e cuja lesão fere o que o ser humano tem de mais

precioso.  Trata-se  de  sua  dignidade  em  sentido  amplo.  Trabalhando  com  mais

profundidade essa ideia, assim define José Afonso da Silva:

Dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o conteúdo de
todos  os  direitos  fundamentais  do  homem,  desde  o  direito  a  vida.
“Concebido como referência constitucional unificadora de todos os direitos
fundamentais [observam Gomes Canotilho e Vital Moreira],  o conceito de
dignidade  da  pessoa  humana  obriga  a  uma  densificação  valorativa  que
tenha em conta o seu amplo sentido normativo-constitucional e não uma
qualquer ideia apriorística do homem, não podendo reduzir-se o sentido da
dignidade humana à defesa dos direitos pessoais tradicionais, esquecendo-
a nos casos de direitos sociais, ou invocá-la para construir ‘teoria do núcleo
da personalidade’ individual,  ignorando-a  quando  se trate  de  garantir  as
bases da existência humana.43

Assim, independente da conduta que adote o cidadão ou das causas que o

motivaram,  sempre  deverá  o  Estado  se  pautar  pela  finalidade  de  seus  atos,

preservando os valores humanos da maneira que for possível. Não caberá ao agente

desencadear atos que desabonem a dignidade do cidadão, tenha ele sido preso ou

esteja  ele  manifestando  sua  opinião  de  maneira  excessivamente  veemente.  Em

síntese, não caberá ao agente impor condição de restrição ou desconforto físico ou

moral ao cidadão, salvo aquelas essenciais ao cumprimento de sua atribuição. 

Como  marco  dessa  posição,  relativamente  nova  sob  esta  ótica  na

jurisprudência  brasileira,  figura  a  restrição  ao  uso  de  algemas  por  aqueles  que

tenham sido presos, independente do motivo. Submeter um cidadão à imobilização

43  SILVA, José Afonso da.  Curso de direito constitucional positivo. 34. ed. São Paulo: Malheiros,
2011, p. 105.
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parcial de seus membros equivale a deixá-lo prostrado frente aos demais como que

servindo  de  alerta  para  que  não  mais  incorram  no  mesmo  erro,  sendo  tal

comportamento reprovável. 

Tal  hipótese  não  se  aplica  logicamente  caso  a  utilização  de  tais  meios

objetivem tão somente garantir  a  segurança dos envolvidos,  inclusive do próprio

algemado, por razões que apenas caberá ao condutor valorar no caso concreto. Não

sendo tal caso, não há motivo algum para fazê-lo, de maneira que traduz conduta

absolutamente arbitrária algemar alguém apenas pelo fato de haver sido recolhido

preso.  Esse  entendimento  vigora  inclusive  nos  trabalhos  realizados  no  seio  da

Instituição Militar:

O uso de algemas  é  outra questão relevante,  sendo inclusive objeto  de
súmula  vinculante  do  Supremo  Tribunal  Federal.  Dispõe  a  Súmula  nº
11/STF: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado
receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte
do preso ou de terceiros,  justificada a excepcionalidade por  escrito,  sob
pena  de  responsabilidade  disciplinar,  civil  e  penal  do  agente  ou  da
autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere,
sem prejuízo da responsabilidade civil do estado.
O  uso  de  algemas  e  de  armas  no  momento  da  prisão  está  também
regulamentado no artigo  234 do Código  de Processo Penal  Militar.  A lei
dispõe que deverá ser evitado, desde que não haja perigo de fuga ou de
agressão por parte do preso. Aos agentes da prisão cabe, então, precaver-
se, justificando por escrito o uso de algemas, tão logo isso seja possível,
como forma de resguardo pessoal.   Qualquer  tipo de tratamento cruel  e
indigno que exceda a restrição da liberdade pode ser enquadrado no tipo
penal de tortura. A tortura é expressamente proibida por força de tratado
internacional de direitos humanos ratificado pelo Brasil, portanto integrante
do ordenamento jurídico pátrio.44

A  título  de  ilustração,  seria  possível  destacar  mais  alguns  direitos

paradigmáticos  que fatalmente entrarão  em choque com uma atuação  eficaz  do

Exército em tais atividades. Seriam eles o direito de ir e vir,  de reunião,  de livre

manifestação e a presunção de inocência. Não cabe discorrer sobre cada um deles,

nem buscar conceitua-los, trabalho este já exaustivamente realizado pela doutrina

tradicional.  O que  interessa  aqui  é  perceber  que  uma atuação  mais  incisiva  do

Exercito na busca de um efetivo cumprimento de sua missão poderia levar a prisões

ou limitações de acesso do cidadão, dispersão de reuniões, excessiva repressão às

44  TAVEIRA,  Ângela  Montenegro. O  poder  de  polícia  dos  membros  das Forças  Armadas  nas
operações  de  patrulhamento  de  fronteira:  limites  e  implicações  com  a  segurança  e  o
desenvolvimento nacionais. 2011. 67 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia apresentada ao
Departamento de Estudos da Escola Superior de Guerra como requisito à obtenção do diploma do
Curso de Altos  Estudos  de Política e Estratégia  [CAEPE])  – Escola  Superior  de Guerra,  Rio de
Janeiro, 2011, p. 52.
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manifestações populares e ações massivas contra os aglomerados, sem identificar

de maneira detalhada quais indivíduos praticaram as ações desordeiras, tudo em

busca do reequilíbrio social, mas com eventuais transtornos ao cidadão.

E nesse contexto especial alerta se faz ao desencadeamento da violência do

Estado contra seus próprios cidadãos, que não perdem tal qualidade apenas por

discordarem e se oporem ao modo como é dirigido, mesmo que legitimamente. Caso

esta resulte no emprego de armas de fogo e outros meios gravosos a integridade do

cidadão,  não  haverá  justificativa  senão  as  excludentes  de  ilicitude  ou  de

culpabilidade, não existindo jamais  direito de utilizar a força como um fim em si.

Nesse mesmo sentido:

A forma mais drástica de coerção, não só pelos riscos que enseja, como por
sua potencialidade lesiva, é aquela realizada com o emprego de armas de
fogo, a cargo da força pública. A coerção armada é medida excepcional,
último recurso a ser utilizado. Não há liberdade para o seu emprego; há
necessidade.  Liberdade  haverá,  unicamente,  para  que  o  agente  público,
iluminado por  ideais  morais  ou teológicos, não obstante compelido pelas
circunstâncias e colocando em risco sua própria integridade física, deixe de
utilizá-la para preservar a integridade alheia. Caso a ação armada resulte
em danos a terceiros, restará ao autor demonstrar a presença de uma das
excludentes de antijuridicidade contempladas na legislação penal.45

Claramente se percebe não ser a violência um fim em si mesmo, não sendo

possível falar em exercício regular de direito do militar que a emprega. A finalidade

será manter a ordem, da maneira menos traumática possível, e a violência só será

justificada  quando  representar  forma  de  defesa  do  agente  contra  agressão  que

receba  daqueles  que  o  hostilizem,  uma  vez  que  se  tratando  de  agente  em

cumprimento de seu dever legal, sempre será injusta.

3.2.2.3 Utilização do aparato bélico como instrumento político

Embora a proposta deste trabalho seja estudar as operações de Garantia da

Lei e da Ordem através do prisma da legitimidade, como já tratado anteriormente,

não seria possível que o mesmo se furtasse a levantar a hipótese a partir da qual

poderiam tais atividades serem desencadeadas com um fim não de manutenção da

45  GARCIA, Émerson. As Forças Armadas e a garantia da lei e da ordem. Revista Jurídica, Brasília:
Presidência da República: Casa Civil - Subchefia para Assuntos Jurídicos, v. 10, n. 92, p. 7, out.
2008 a jan. 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/revistajuridica/Resum
o_EmersonGarcia_Rev92.htm>. Acesso em: 01 jun. 2013.
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ordem essencial ao Estado, mas almejando o controle de massa dos dissidentes,

tendo por claro objetivo tolher sua liberdade de oposição e exercício da democracia.

A própria ideia de ordem não pode mais ser vista por uma ótica clássica, ignorando

a evolução dos valores sociais e democráticos contemporâneos.

Trata-se de tênue equilíbrio entre o que se pode chamar de ordem social,

desejável  a todos aqueles que esperam viver  com um mínimo de estabilidade e

segurança,  e  as  técnicas  de  controle  social,  frequentemente  apontadas  pela

criminologia  crítica  como  meios  de  submeter  a  vontade  da  massa  e  subjugar

aqueles que não se conformam com determinada política ou “divisão social”. Nesse

sentido:

Resta-nos ainda debater se o conceito de ordem, historicamente inserido na
Constituição Federal, está adequado à sociedade globalizada em que vivemos
ou se é mantido como forma institucional de segregação, através da imposição
de um severo controle social às classes menos favorecidas.
Parece-nos o ideário positivista um pouco ultrapassado para os fins sociais e
econômicos que orientam o processo decisório das atuais políticas de governo.
Não se trata de defender o caos ou a anarquia, mas de repensar os ideais que
vêm se perpetuando em nossa legislação desde as repúblicas oligárquicas e
os governos autoritários até os dias atuais. Traria conseqüências nefastas à
democracia brasileira continuar o culto ao modelo ultrapassado e autoritário
de  controle  social  implementado  pelos  colonizadores  portugueses  e
perpetuado pelo ideário positivista da primeira república.
Consideramos  razoável  e  necessário  a  iniciativa  de  se  incrementar  um
mecanismo  eficaz  de  repressão  ao  crime,  simultaneamente  à
implementação de políticas públicas que visem diminuir as desigualdades
sociais.  O  que  não nos  parece coerente  é  acreditar  que aumentando  o
poderio  bélico  com  o  qual  se  combate  o  crime  e  utilizando,  única  e
exclusivamente,  a  força  como meio  de  manutenção  da  lei  e  da  ordem,
estaremos consolidando as instituições democráticas e alcançando o tão
almejado progresso.46 

No  entanto,  retomando  a  afirmação  inicial,  o  que  se  quer  é  propor  uma

reflexão acerca do emprego judicioso e legítimo dos meios estatais, que ainda assim

poderão atingir direitos individuais em maior ou menor escala. A ideia que se acabou

de apresentar ficará relegada ao estudo da criminologia e à responsabilidade dos

agentes envolvidos, mais adequados a lidar com um tema que fere a confiança de

um instrumento que em última análise tem como objetivo a preservação do Estado

Democrático  de  Direito,  mas  se  utilizado  levianamente  pode  comprometer

seriamente  a  essência  do  mesmo,  enveredando  pelo  autoritarismo  e  pela

arbitrariedade. 

46  PIÑON, Charles Pacheco. As Forças Armadas e a garantia da lei e da ordem sob uma perspectiva
histórica e social. Jus Navigandi, Teresina, n. 293, p. 4, 2007. Disponível em: <http://jus.com.br/re
vista/texto/9392/as-forcas-armadas-e-a-garantia-da-lei-e-da-ordem-svob-uma-perspectiva-historica-
e-social>. Acesso em: 04 jun. 2014.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Finalmente adentra-se na discussão que representa a razão de ser  deste

trabalho, qual seja, apresentar e debater as possibilidades de compatibilização entre

as  duas  ideias  fundamentais  já  suficientemente  explicitadas  nesse  trabalho.  De

maneira  mais  objetiva,  almeja-se entender de que forma seria possível  utilizar  o
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Exército a fim de assegurar a soberania e a paz social, sem com isso comprometer

irremediavelmente as garantias individuais do cidadão. 

Já ficou absolutamente claro que não há que se falar em Estado Democrático

de Direito sem quaisquer das duas vertentes supracitadas. Por uma ótica percebe-

se que o  primor  excessivo pelas garantias,  não em essência,  mas como regras

formais irredutíveis dificulta sobremaneira ou impossibilita que o Exército exerça seu

mister constitucional nas operações de Garantia da Lei e da Ordem. De outra feita,

uma atuação mais veemente da referida Força Armada representa um alto risco ao

cidadão e aos seus direitos fundamentais.

Assim, não há como reconhecer uma hierarquia entre tais valores, de modo a

considerar um superior ao outro, mas sim como iguais e essenciais, devendo ocorrer

um esforço pelo equilíbrio através de eventuais flexibilizações que a situação prática

demandará. É o que se pretende apresentar a seguir, ressaltando que forçosamente

se passará por uma desmitificação de dogmas e tabus sociais, tudo em prol de uma

solução eficaz, razoável e humana para o problema levantado. Aqui, a discussão

meramente conceitual peca pelo excesso de formalismo, limitando a efetividade das

soluções encontradas, devendo ser evitada. 

4.1  RELATIVIZAÇÃO  DAS  GARANTIAS  INDIVIDUAIS  NA  PRÓPRIA

CONSTITUIÇÃO 

Inicialmente cumpre destacar que a ordem pública e social não é alçada ao

nível  de  importância  das garantias individuais  por  mera  interpretação jurídica ou

vontade do poder executivo, mas encontra amparo amplo na própria Carta Magna,

que traz a harmonia social e a ordem interna no bojo de seu preâmbulo, de maneira

expressa:

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia
social  e  comprometida,  na  ordem interna e internacional,  com a solução
pacífica  das  controvérsias,  promulgamos,  sob  a  proteção  de  Deus,  a
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.47

47 BRASIL. Constituição (1988): promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.pl
analto.gov.br/ccivil_03/constituicao/>. Acesso em: 01 jun. 2013.
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Da mesma forma, ao traçar os direitos individuais e sociais nos seus artigos

5º e 6º estabelece como essencial a segurança do cidadão, só alcançável por meio

da ordem interna e eficaz segurança pública:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a  moradia,  o  lazer,  a  segurança,  a  previdência  social,  a  proteção  à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.48

Através da compreensão destes dispositivos constitucionais,  tem-se  que a

Carta  estabelece  de  maneira  diretiva  que  são  objetivos  fundamentais  e  direitos

essenciais,  dentre  outros,  a  ordem  pública  e  a  segurança.  Ou  seja,  cabe  ao

intérprete e ao legislador ordinário esmiuçar os comandos que devem ser adotados

pelo administrador a fim de garantir que tais ideias sejam alcançáveis e efetivadas

de maneira plena. Também é possível apurar o nível de importância das mesmas

pela localização topográfica que se inserem no âmbito do regramento constitucional,

juntamente com aquelas normas que a experiência jurisprudencial tem destacado

como de primeira grandeza.

Não só a Constituição autoriza a limitação dos próprios direitos fundamentais

em razão de medidas de coação que deverão necessariamente ser impostas ao

cidadão em determinados casos, mas a própria doutrina se debruça sobre o tema e

busca  elucidar  tais  restrições,  dando  seu  amparo  dogmático  e  conceitual.  Se

aprofundando mais na questão ensina o abalizado professor Ingo Wolfgang Sarlet: 

Algo distinto, contudo, se dá com as limitações dos direitos fundamentais,
as  quais,  como  visto,  reduzem  o  alcance  de  conteúdos  prima  facie
conferidos a posições de direitos  fundamentais  mediante a imposição de
“cargas coativas”. Além disso, há que distinguir as normas que limitam bens
jurídicos  protegidos  prima  facie das  que  fundamentam  a  competência
estatal para realizar essas limitações. Com efeito, enquanto as primeiras, as
limitações  propriamente  ditas,  consistem  em  mandados  ou  proibições
dirigidos  aos  cidadãos  (titulares  de  direitos  fundamentais),  as  últimas  –
chamadas de reservas legais – não configuram limitações na acepção mais
rigorosa do termo, e sim autorizações constitucionais que fundamentam a
possibilidade de o legislador restringir direitos fundamentais.49

48 BRASIL. Constituição (1988): promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.pl
analto.gov.br/ccivil_03/constituicao/>. Acesso em: 01 jun. 2013.

49  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais:  uma teoria geral dos direitos
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. rev. atual. e ampl. 3. tir. Porto Alegre: Livraria
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Também de maneira mais objetiva, como destacado no início deste trabalho

por ocasião de sua fundamentação, tipifica-se a proteção da ordem e da segurança

pública,  atribuindo  responsabilidades  para  tal,  disciplinando  regras,  limites  e

condutas.  Inclusive aqui ainda é possível  destacar  outros institutos vocacionados

para que se alcance tal mister, a exemplo dos estados de Sítio e de Defesa e da

Intervenção Federal.  Tais  medidas  impõem restrições  ainda  mais  sérias ao livre

exercício  dos  direitos  individuais,  fundadas  em  uma  necessidade  ainda  mais

premente  de  reestabelecer  a  ordem,  que  nesse  momento  já  se  encontra

perigosamente  ameaçada,  desde  que  garantido  o  efetivo  controle  político  e

jurisdicional, logicamente. Seguindo essa linha argumentativa:

As  três  primeiras  possibilidades  de  emprego  das  Forças  Armadas  em
operações  de  segurança  pública  decorrem  de  previsões  específicas
presentes  no  texto  constitucional.  (a)  De  acordo  com  o  artigo  136,  o
Presidente da República pode “decretar estado de defesa para preservar ou
prontamente  restabelecer,  em  locais  restritos  e  determinados,  a  ordem
pública ou a paz social”. (b) Segundo o art. 137, caberá ao Presidente da
República  “solicitar  ao  Congresso  Nacional  autorização  para  decretar  o
estado de sítio”  no caso de “comoção grave de repercussão nacional  ou
ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante
o estado de defesa”.  (c) Conforme o art. 34, III,  a União poderá decretar
intervenção  nos  estados  para  “pôr  termo  a  grave  comprometimento  da
ordem pública”.  Como se vê,  nessas três hipóteses  – estado de defesa,
estado de sítio  e intervenção –, a Constituição prevê a atuação do ente
federal  com o intuito  de garantir  a ordem pública, para o que poderá,  se
necessário, empregar as Forças Armadas, que é o meio de que dispõe, já
que as polícias federais não são organizadas com esse propósito.
Como  nessas  três  hipóteses  há  restrição  a  direitos  fundamentais  e
relativização da autonomia  estadual,  a  Constituição  submete  as  medidas
aplicáveis a forte controle legislativo e jurisdicional.50

Por outro prisma, há que se entender a ordem pública como necessária para o

exercício dos demais direitos essenciais do cidadão. De fato, não é possível falar em

dignidade da pessoa humana se o mesmo não tem segurança para exercê-la, ou

liberdade do cidadão que se encontre impossibilitado de usufruí-la por razões alheias

a vontade estatal.  A obrigação do Estado de garantir  os direitos individuais, muito

mais do que um dever de abstenção do mesmo em restringir o indivíduo, resulta em

impedir que os demais integrantes da sociedade possam fazê-lo. Nesse sentido:

do Advogado, 2011, p. 391.
50  SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. A segurança pública na Constituição Federal de 1988: conceituação

constitucionalmente  adequada,  competências  federativas  e  órgãos  de  execução  das  políticas.
Revista de Direito do Estado, ano 2, n. 8, p. 35, out./dez. 2007.
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Um dos grandes entraves ao desenvolvimento e ao progresso de qualquer
país  que  ainda  não  tenha  alcançado  o  rol  de  “países  desenvolvidos”,
identificados  como  aqueles  possuidores  de  consideráveis  índices  de
qualidade de vida,  distribuição de renda,  industrialização,  emprego,  entre
outros, diz repeito à segurança pública.  Como tal,  esse estado/sensação
deve ser entendido como um direito fundamental do cidadão e estreitamente
ligado  ao  principio  democrático,  tratando-se,  também,  de  uma  das
condições  basilares  para o livre  exercício  dos demais  direitos  individuais
(liberdade  de  locomoção,  de  manifestação,  direito  à  intimidade  e  à
propriedade,  por  exemplo),  todos  ligados  à  própria  dignidade  da  pessoa
humana.51

O que deve restar bastante claro é que o conceito de ordem pública e social,

desde  que  devidamente  aplicado,  refere-se  a  um  comando  constitucional  de

natureza  estrutural  do  próprio  Estado  Democrático  de  Direito,  de  hierarquia  tão

elevada quanto os demais direitos fundamentais, e de funcionalidade possivelmente

superior aos mesmos, pois é sobre ele que se basearão e encontrarão solidez para

florescer e garantir frutos.

4.2 DIREITOS INDIVIDUAIS COMO LIMITE DOS MEIOS DE MANUTENÇÃO DO

ESTADO

Retornando ao contraponto das ideias referenciadas acima, temos que toda a

interpretação legal e constitucional, e assim o é em todo o mundo ocidental a partir

da Revolução Francesa, deve se fundar em maior ou menor escala na dignidade da

pessoa humana e nos direitos fundamentais dela decorrentes, sem que se aceite

exacerbadas relativizações. Sob tal prisma, entender que a constituição oporia duas

situações  fundamentais,  de  um lado  as  garantias  individuais,  de  outro  a  ordem

pública, seria negar à mesma uma feição sistêmica e harmônica. 

Para que a Norma Fundamental seja compreendida sob o ponto positivo da

completude do ordenamento e da inexistência de contradições internas, forçoso é

reconhecer que não há que se admitir oposição entre as normas de igual valor, e

que  as  duas  devem  ser  aplicadas  conjuntamente.  Desta  feita,  as  ações  de

segurança pública e aquelas que objetivam manter a ordem pública devem sempre

estar limitadas pelos direitos e garantias individuais e sociais, sendo realizadas com

observância impecável das mesmas. Dessa forma: 

51  FRAGA, João Carlos de Azevedo. [Promotor]. O emprego das Forças Armadas em operações de
garantia da lei e da ordem. Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro, 2011, p. 11.
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Contudo,  apenas  uma interpretação  apressada poderia  concluir  que,  por
conta da ambiguidade que exibe  no  capítulo  específico  sobre segurança
pública (art. 144), a Constituição pode justificar tanto políticas autoritárias
quanto políticas democráticas. Um conceito de segurança pública adequado
à Constituição de 1988 é um conceito que se harmonize com o princípio
democrático, com os direitos fundamentais e com a dignidade da pessoa
humana. Por conta de sua importância para a configuração de um estado
democrático  de  direito,  os  princípios  fundamentais  produzem  eficácia
irradiante sobre os demais preceitos que compõe a Constituição, inclusive
sobre aqueles especificamente relacionados à segurança pública. Por essa
razão, apenas as políticas de segurança pública alicerçadas em concepções
democráticas, comprometidas com a observância efetiva desses princípios,
são compatíveis com a Constituição Federal.52

O  que  se  propõe  aqui  de  maneira  nenhuma  propugna  por  abrir  mão  da

segurança ou da ordem pública, mas sim que sua manutenção não seja dotada de

mecanismos ofensivos ao cidadão, razão de ser da própria ordem referida. Cabe ao

Estado agir  de maneira  contundente e eficaz sem, contudo, promover lesões ao

indivíduo, tendo tal marco como imposição limitativa do alcance de sua atuação.

A maior dificuldade não se encontra, todavia, no campo conceitual, mas nos

aspectos  práticos  da  atuação  dos  agentes  responsáveis  pela  segurança  e  pela

manutenção  da  ordem pública.  Devido  ao  grande  número  de  leis,  muitas  delas

excessivamente  formais  e  de  pouca  aplicação  no  mundo  real,  significativa  é  a

dificuldade em atuar sem que a lei seja lesada em um ponto ou outro. 

Surge no ideário do agente responsável pela segurança um confronto entre

legitimidade e legalidade, aparecendo a primeira como sua tarefa e seu dever moral

e funcional, que lhe garante o poder para agir, e a segunda como um empecilho

para que o mesmo o faça com toda a eficácia e eficiência que entende necessária.

Assim, termina por dissociar a ideia de cumprir  a lei  da de manter a ordem, lhe

parecendo  as  duas  antagônicas  e  impraticáveis  conjuntamente.  Tal  realidade  é

muito mais presente entre os militares e policiais, que lidando diretamente com os

problemas fáticos, desenvolvem uma concepção muito mais operacional e funcional

do que legalista ou garantista. Uma análise estatística permitirá elucidar um pouco

mais o argumento:

Legitimidade  e  legalidade  são  concebidas  como  eventualmente
antagônicas,  não  como dimensões  vinculadas  de  um mesmo arcabouço
jurídico-institucional: mais importante que preservar a lei é manter a ordem,
ditada pela vontade de quem teve força para tomar a decisão soberana.   

52  SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. A segurança pública na Constituição Federal de 1988: conceituação
constitucionalmente  adequada,  competências  federativas  e  órgãos  de  execução  das  políticas.
Revista de Direito do Estado, ano 2, n. 8, p. 8, out./dez. 2007. 
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Essa  orientação  não  é  estranha  à  cultura  das  instituições  policiais
brasileiras. A lei é muitas vezes entendida como um entrave à garantia da
ordem pública; e os direitos humanos, como obstáculos à atuação eficiente
das  autoridades  policiais.  Em  pesquisa  realizada  pela  Fundação  João
Pinheiro,  da UFMG, foram entrevistados oficiais  e praças que atuam em
Belo  Horizonte:  41,9%  dos  oficiais  e  67,9%  dos  praças  “concordaram
totalmente”  com a afirmação de que  “o policial  militar,  hoje,  encontra-se
impossibilitado de realizar bem o seu trabalho, já que existem muitas leis
que garantem direitos aos criminosos”. A partir dessa cultura institucional, a
função das polícias é freqüentemente entendida como a de manter a ordem,
não a de preservar a lei.53

É  claro  que a  ação do agente público,  ainda mais  aquele  que lida com o

instrumento de coação estatal fundado no emprego do poder de fato e na violência,

não pode estar  fincada na sua concepção de eficiência e eficácia,  nem lhe cabe

determinar  quais  medidas  são  necessárias  ou não,  uma vez  que  em um regime

democrático de direito tal atribuição recai sobre aqueles indicados pelo voto para fazê-

lo,  membros  do  poder  legislativo,  senão apto,  mas  pelo  menos competente  para

determinar quais regras devem ou não ser observadas, e em qual intensidade.

Como fechamento da ideia chave, vale referir um dogma da administração

pública que aponta solução para a maioria dos problemas originados, salvo aqueles

de maior complexidade. É aceito como verdadeiro que ao agente administrativo só

cabe fazer aquilo que lhe é comandado, salvo aqueles aspectos que a lei relegou a

sua discricionariedade, devendo abster-se de fazer aquilo que não encontra previsão

legal. Faz assim apenas o que é previsto, sob pena de pecar pelo excesso e incorrer

em ilegalidade ou arbitrariedade.

4.3 COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE AS MEDIDAS NECESSÁRIAS E AS GARANTIAS

INDIVIDUAIS

Finalmente  incurso  no  problema  fundamental  inicialmente  proposto,  este

trabalho pretende, agora que devidamente analisados de maneira separada duas

das mais importantes diretrizes constitucionais, enveredar pela vertente que assume

que ambas só seriam coerentes do ponto de vista da completude do ordenamento

se aplicadas de maneira conjunta e harmônica,  propalando pela compatibilização

das Operações de Garantia da Lei e da Ordem com as garantias individuais do ser

53  SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. A segurança pública na Constituição Federal de 1988: conceituação
constitucionalmente  adequada,  competências  federativas  e  órgãos  de  execução  das  políticas.
Revista de Direito do Estado, ano 2, n. 8, p. 11, out./dez. 2007. 
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humano,  aceitando  que  independente  de  figurarem  como  medidas  a  princípio

antagônicas, nada há de incompatível em respeitar ambas no seu limite de atuação,

e mais do que isso aplicar uma em prol da outra.

Em última análise, uma observação um pouco mais profunda de ambas as

previsões  constitucionais  revela  que  não  há  qualquer  conflito  expresso  entre  as

mesmas.  Tanto  a  manutenção  da  ordem  quanto  as  garantias  individuais  são

impostas  como  essenciais,  e  em  nenhum  momento  impedem  o  correto

funcionamento da outra. O que frequentemente surge é uma tendência interpretativa

de se conceber irrealizável a manutenção da ordem pública respeitada a dignidade

humana latu sensu por parte do agente de segurança, e no espectro oposto, uma

supervalorização da ofensividade empregada por parte dos agentes de segurança,

imprimindo uma feição quase hedionda aos atos coercitivos, por mais moderados e

necessários que sejam.

Sobre  o  ponto  de  vista  do  agente  que  exerce  a  atividade  policial  ou  de

manutenção da Lei e da Ordem, pode-se analisá-lo de duas maneiras:

A primeira concebe a missão institucional das polícias em termos bélicos:
seu papel  é “combater”  os criminosos,  que são convertidos em “inimigos
internos”.  As favelas são “territórios hostis”,  que precisam ser “ocupados”
através da utilização do “poder militar”. A política de segurança é formulada
como  “estratégia  de  guerra”.  E,  na  “guerra”,  medidas  excepcionais  se
justificam. Instaura-se, então, uma “política de segurança de emergência” e
um “direito penal do inimigo”. O “inimigo interno” anterior – o comunista – é
substituído  pelo  “traficante”,  como  elemento  de  justificação  do
recrudescimento  das  estratégias  bélicas  de  controle  social.  O  modelo  é
reminiscente do regime militar, e, há décadas, tem sido naturalizado como o
único  que  se  encontra  à  disposição  dos  governos,  não  obstante  sua
incompatibilidade  com  a  ordem  constitucional  brasileira.  O  modelo  tem
resistido  pela  via  da  impermeabilidade  das  corporações  policiais,  do
populismo  autoritário  de  sucessivos  governos  e do discurso  hegemônico
dos meios de comunicação social. Com os atentados de 11 de setembro,
voltou a ser praticado no plano internacional. Elevado à condição de única
alternativa  eficaz  no  combate  ao  terrorismo,  tem  justificado  violações
sucessivas aos direitos humanos e às normas mais básicas que regem o
convívio entre as nações.
A segunda concepção está centrada na idéia de que a segurança é um
“serviço público”  a ser  prestado pelo  Estado.  O cidadão é o destinatário
desse serviço. Não há mais “inimigo” a combater, mas cidadão para servir.
A polícia democrática, prestadora que é de um serviço público, em regra, é
uma  polícia  civil,  embora  possa  atuar  uniformizada,  sobretudo  no
policiamento  ostensivo.  A  polícia  democrática  não  discrimina,  não  faz
distinções  arbitrárias:  trata  os  barracos  nas  favelas  como  “domicílios
invioláveis”; respeita os direitos individuais, independentemente de classe,
etnia e orientação sexual; não só se atém aos limites inerentes ao Estado
democrático de direito, como entende que seu principal papel é promovê-lo.
A concepção democrática estimula a participação popular  na gestão da
segurança  pública;  valoriza  arranjos  participativos  e  incrementa  a
transparência  das  instituições  policiais.  Para  ela,  a  função  da atividade
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policial  é gerar  “coesão social”,  não pronunciar antagonismos; é propiciar
um  contexto  adequado  à  cooperação  entre  cidadãos  livres  e  iguais.  O
combate militar é substituído pela prevenção, pela integração com políticas
sociais, por medidas administrativas de redução dos riscos e pela ênfase na
investigação  criminal.  A  decisão  de  usar  a  força  passa  a  considerar  não
apenas os objetivos específicos a serem alcançados pelas ações policiais,
mas  também,  e  fundamentalmente,  a  segurança  e  o  bem-estar  da
população envolvida.54

Dessa análise semântica do exercício da atividade policial, fica claro que o

primeiro enfoque se encontra defasado em séculos na história da humanidade, mas

ainda há aqueles que utilizem tal concepção para justificar o emprego da força como

subsídio  ao controle  social,  a  fim de manipular  o  sistema de poder em proveito

próprio. Como já frisado, o presente trabalho desaprova tal conduta e a encaminha

para o campo da responsabilidade administrativa e penal de seus agentes, mas não

se permite  aprofundar  na sua  apuração,  sob pena de se desgarrar  da proposta

inicial.

Por  eliminação,  resta  que  o  segundo  parece  o  mais  adequado  e  único

legitimado pelo sistema criado pela Carta Magna. Cabe a quem exerce a atividade

policial e de manutenção da Lei e da Ordem um agir imparcial, livre de preconceitos

e protetor do cidadão indistintamente. Não se trata de combater um “inimigo”, mas

reestabelecer  a  ordem entre  “irmãos”  que  compõe o  mesmo povo  e  nutrem os

mesmos valores sociais.

Sintetizando o ponto apresentado, por vezes a solução do problema passa

pelo correto esclarecimento e delimitação da missão imposta às tropas que serão

empregadas, o que traria a intenção política que motivou o desencadeamento da

operação de Garantia da Lei e da Ordem para o nível operacional, permitindo que os

comandantes  tenham  noção  exata  do  que  lhes  é  demandado.  Como  reiterado

inúmeras vezes, não se trata de situação comum, mas de anomalia social tão grave

que ocasionou a requisição de Força Armada para sua estabilização.  Assim,  de

plano já se percebe a necessidade da utilização de medidas mais sérias e rigorosas

por  parte  da  tropa,  mas  que  deverão  encontrar  seus  limites  inicialmente  na

motivação  da  autoridade  requisitante,  e  no  seu  ápice  pela  legalidade  e  pelas

garantias  individuais  do  cidadão.  Não  é  diferente  o  entendimento  do  então

subcomandante da força de pacificação empregada no Rio de Janeiro por ocasião

54  SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. A segurança pública na Constituição Federal de 1988: conceituação
constitucionalmente  adequada,  competências  federativas  e  órgãos  de  execução  das  políticas.
Revista de Direito do Estado, ano 2, n. 8, p. 6, out./dez. 2007.
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da  recente  ocupação  de  zonas  de  risco  situadas  em  várias  favelas  da  capital

Fluminense:

Todos devem ter conhecimento e compreensão da missão a ser executada,
porque  os  objetivos  do  nível  tático  podem não ser  os  mesmos  do  nível
político.  E  se  um  comandante  entende  que  deve  realizar  patrulhas  de
combate com a agressividade comum às operações convencionais, em vez
da energia exigida nas Operações de Manutenção da Lei e da Ordem, seus
subordinados  poderão  fazer  o  mesmo  e  incorrerem  em  maus  tratos  a
suspeitos  e  moradores,  resultando  numa  indesejável  ultrapassagem  dos
limites de atuação. E nada é mais destrutivo para o trabalho de Pacificação
do que isso. Portanto, faz-se imprescindível que, desde o início da missão,
todos os integrantes da Força de Pacificação saibam onde devem chegar e
qual o caminho a seguir.55

Também é mister a análise da compatibilização das supracitadas medidas no

modo de atuação do agente estatal. Cabendo a ele manter a ordem e conjuntamente

respeitar  os  direitos  individuais,  apresenta-se  como  princípio  solucionador  o  da

proporcionalidade, que dará a correta medida do agir do mesmo.

Trata-se de condicionar a ação do agente de segurança à exata medida em

que seja necessária para atingir seu intento, qual seja, a manutenção da ordem, e

que a essa medida permaneça rigorosamente adstrita,  devendo assim o mesmo

empregar os meios que menos lesões trarão ao cidadão, desde que aptos a produzir

o resultado pretendido. Nessa mesma linha preleciona Maria Sylvia di Pietro:

Quanto  ao  objeto,  ou  seja,  quanto  ao  meio  de ação a  autoridade  sofre
limitações, mesmo quando a lei  lhe dê várias alternativas possíveis. Tem
aqui  aplicação  um  princípio  de  direito  administrativo,  a  saber,  o  da
proporcionalidade dos meios aos fins; isto equivale a dizer que o poder de
polícia  não  deve  ir  além  do  necessário  para  a  satisfação  do  interesse
público  que  visa  proteger;  a  sua  finalidade  não  é  destruir  os  direitos
individuais, mas, ao contrário, assegurar o seu exercício, condicionando-o
ao bem estar social; só poderá reduzi-los quando em conflito com interesses
maiores da coletividade na medida estritamente necessária à consecução
dos fins estatais.56

Trazendo o princípio de maneira mais  específica para dentro do poder de

polícia, tem-se que:

Adequado será o ato em que os meios escolhidos sejam compatíveis com a
finalidade  que  se  busca  atingir.  O  ato  de  polícia  será  exigível  quando
estritamente  necessário  à  restrição  que  se  pretende  impor.  A

55  MENDES,  C. A. K. Considerações sobre a Força de Pacificação empregada no Rio de Janeiro.
Coleção Meira Mattos, Revista das Ciências Militares, Rio de Janeiro: ECEME, v. 3, n. 27, p. 3, 3º
quadrimestre 2012. Artigo originalmente publicado na Revista Military Review, Edição em português
de  jul.-ago. 2012. Disponível em: <http://usacac.army.mil/CAC2/MilitaryReview/Archives/Portugues
e/MilitaryReview_20120831_art006POR.pdf>. Acesso em: 21 fev. 2014.

56  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direto administrativo. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 123.
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proporcionalidade impõe que o ato deve se limitar ao necessário para atingir
seu objetivo.57

Adaptando  tal  conceito  à  necessidade  e  realidade  militar,  ocorre  um

aprofundamento específico, de maneira que a proporcionalidade se subdivide em

proporcionalidade strictu sensu, progressividade e razoabilidade. 

A primeira traz a ideia de que a reação do agente deverá ser equivalente à

agressão que a motivou, fundada em uma noção parafraseada de legítima defesa.

Estará ligada principalmente aos meios empregados por ambas as partes, que não

deverão  ser  discrepantes.  Exemplificativamente,  não  seria  proporcional  que  um

cidadão arremessasse uma pedra contra um agente e o mesmo reagisse efetuando

uma rajada de tiros de fuzil em sua direção.

Quanto à progressividade, reflete a ideia de que a própria intenção do agente

é  produzir  o  menor  dano  possível.  Assim,  realizará  ações  que  seguirão  uma

ascensão na escalada da violência, na esperança de que o agressor se dissuada de

sua  motivação  desordeira.  Serão  empregados  inicialmente  os  meios  mais

inofensivos, para então seguir com os mais rigorosos, paulatinamente. Como novo

exemplo,  caso  um cidadão,  dirigindo  seu  automóvel,  tentasse furar  um bloqueio

imposto pelo órgão responsável pela Segurança Pública ou Manutenção da Ordem,

inicialmente  além  da  nítida  sinalização  aparente  seriam  dados  comandos  e

efetuadas ameaças para que detenha seu movimento. Em seguida seu trajeto seria

barrado  e  acionados  os  dispositivos  para  imobilizá-lo.  Insensível  o  mesmo  às

medidas e prosseguindo na sua ação, sem dar qualquer explicação ou motivação,

seriam realizados disparos para o alto e nas rodas do veículo a fim de intimidá-lo, e

como última tentativa de obstaculizar seu movimento. Por fim, como última medida,

os  disparos  seriam  direcionados  ao  condutor  do  veículo,  que  se  mostrou

completamente incompreensivo em relação às medidas anteriores, nesse ponto já

colocando em sério risco a segurança da tropa empregada.

Finalmente quanto à razoabilidade, apela-se para o bom senso do homem

médio e mais especificamente do agente que emprega os meios necessários. Cabe

a ele discernir se no caso concreto, ainda que progressiva e proporcional a reação,

seria a mesma razoável, ou seja, plausível. É um baluarte último da necessidade,

firmando que só havendo motivo coerente caberia a ação mais enérgica do mesmo.

57  LOMBA,  Reinaldo  Moreno  [Promotor]. Poder  de polícia  na  atuação  das  Forças  Armadas  no
combate à violência urbana. Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro, 2011, p. 29.
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Mais  uma  vez  exemplificando,  caso  um cidadão  acionasse  uma  bomba  caseira

próximo à tropa empregada, ainda que devidamente alertado e passando por cima

das medidas preliminares de dissuasão, estariam respeitadas a progressividade e a

proporcionalidade  em  uma  reação  mais  violenta.  Contudo,  caberia  ao  agente

discernir se o mesmo apresenta risco próximo de repetir a agressão, e se a mesma

justifica  que  se  efetuem  disparos  na  sua  direção.  Tal  nível  de  violência  estará

diretamente  ligado  ao  grau  de  exposição  da  tropa  à  referida  agressão,  e

consequentemente à  sua  segurança,  sendo decisão subjetiva  e  discricionária  do

agente, como já sugerido.

Uma forma final de abordar a necessidade de compatibilização entre ordem e

dignidade humana é entender que não se trata de prerrogativa exclusiva do Estado

brasileiro. Tal compatibilização é requisito natural do Estado Democrático de Direito,

que  alça  ao  mesmo  nível  estrutural  de  importância  conjuntamente  Estado,

Democracia e Direito, e é realizada por todos os demais Estados Democráticos que

assumam como proposta as garantias individuais de seus cidadãos, fundadas no

direito.

Nesse  contexto  não  pode,  contudo,  o  aparato  bélico  do  Estado  adquirir

vontade própria  e  tentar  realizar  um conjunto  de valores próprios,  mas sim agir

pautado na sua destinação constitucional, e subordinado a lei que pretende defender

ao manter a ordem. Nesse diapasão:

Não  obstante  os  riscos  que  oferece,  praticamente  todos  os  regimes
democráticos  têm  feito  uso  do  poder  militar,  o  que,  por  vezes,  tem  se
mostrado  especialmente  relevante  na  garantia  da  soberania  e  na
preservação do próprio regime.  O importante,  no entanto,  é que o poder
militar não abandone o seu papel coadjuvante, subjugando o poder civil.58 

Uma  forma  sintética  de  correlacionar  o  que  foi  exposto  até  agora  seria

entender  a  manutenção  da  Lei  e  da  Ordem como  necessidade  e  as  garantias

individuais como limite. Se por um lado não pode o Estado, a fim de reestabelecer a

ordem promovida  por  um desconforto  social,  impor  medidas,  por  meio  de  suas

forças armadas, que tragam sérias restrições e lesões aos direitos fundamentais do

cidadão, não é viável que o excessivo zelo por tais direitos impeça o agir necessário

58  GARCIA, Émerson. As Forças Armadas e a garantia da lei e da ordem. Revista Jurídica, Brasília:
Presidência da República: Casa Civil - Subchefia para Assuntos Jurídicos, v. 10, n. 92, p. 2, out.
2008 a jan. 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/revistajuridica/Resum
o_EmersonGarcia_Rev92.htm>. Acesso em: 01 jun. 2013.
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e eficiente de uma Força que, sobretudo, objetiva com seus métodos assegurar o

exercício dos plenos direitos de forma geral da totalidade da população que integra o

País, e que pequenas contendas e restrições viáveis e legítimas sejam elevadas

indistintamente ao patamar de afrontas aos direitos fundamentais do cidadão.

Em  um  balanço  de  valores  de  igual  grandeza,  se  assim  podem  ser

considerados, quando surge um conflito ou uma situação de indisposição valorativa,

cumpre à Administração Pública zelar por aquele que se sobressair por atingir um

maior número de pessoas e tiver como motivo o bem geral  de todos, chamando

atenção que se é verdade que o direito de um termina quando começa o do outro,

mais ainda o será que seu direito encerrará quando iniciar o direito da sociedade

como um todo, a qual se quer ver harmônica, estável, ordeira e segura, para que aí

sim sejam as garantias de seus cidadãos respeitadas.

66



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  utilização  das  Forças  Armadas  para  manutenção  da  ordem  pública,

conforme visto, faz parte de toda a nossa experiência histórica, mesmo antes do

reconhecimento desta nação como país por intermédio de sua independência.  A

novidade  reside  no  conflito  recente  ampliado  entre  a  atuação  estatal  a  fim  de

garantir sua subsistência e o direito, moderno garantidor do indivíduo através de sua

dignidade e liberdade. 

Embora desde a Revolução Francesa a individualidade do ser humano tenha

sido  tutelada  de  maneira  mais  cuidadosa,  a  contemporaneidade  revela  uma

proteção  especialmente  acentuada,  invertendo  um  papel  histórico,  passando  o

Estado  a  servir  o  cidadão,  e  não  mais  o  contrario.  Embora  tal  cautela  seja

absolutamente  desejável  e  racional,  é  notável  que  também acabe por  retirar  do

Poder Público a autoridade que por vezes, embora arbitrária ou apenas um tanto

rigorosa, serve para garantir o correto funcionamento da sociedade como um todo.

Tal conclusão se extrai da indignação popular que a atual situação social e

jurídica  acarreta,  onde  a  impunidade  e  a  desordem,  de  acordo  com  o  ideário

popular,  sobrepujam  os  ideais  que  defendem  aqueles  que  magistralmente

propugnam pela submissão total do Estado a vontade popular. E tal ocorre porque a

vontade da população não é livre de fato, mas induzível por aqueles que detenham

maior carisma, autonomia ou, mais perigosamente, maior poder econômico ou fático

em relação aos demais.

 Em decorrência do exposto, surge um paradoxo de difícil compatibilização,

sobre o qual se debruçou o presente trabalho. Sob um prisma, a crescente escalada

da violência urbana, acrescida à politização de suas causas e ao empreendedorismo

nefasto por trás das mesmas vem demandando soluções cada vez mais drásticas

por parte dos entes governamentais, culminando com a utilização de sua “ultima

ratio  regis”  (último argumento dos reis),  qual  seja,  as  Forças Armadas a  fim de

reestabelecer a autoridade do Poder Público e devolver àqueles que se situam sob

sua esfera de influência a legalidade e a ordem social.

De outro lado, a utilização das Forças Armadas, neste trabalho resumidas ao

Exército,  demanda uma profunda reflexão acerca dos misteres de seu emprego,

seus  limites,  sua  responsabilização  e,  envolvendo  todas  essas  questões,  a
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gravidade que representa tal solução frente ao Estado Democrático de Direito e às

garantias individuais.

Claro é que a convocação das Forças Armadas de um país para resolver um

problema, ainda mais ligado à ordem social, demonstra que o mesmo se encontra a

beira de sua desestabilização e, para se afirmar como Estado soberano e garantidor

do monopólio da lei e da justiça, reestabelecendo a ordem e a segurança de seus

membros, será compelido a lançar mão do seu poder de fato, bem como de todos os

meios que assim forem demandados no interim de manter seu “status quo”.  Tal

atuação por vezes terá de ser mais enérgica e rigorosa do que gostariam alguns,

principalmente aqueles que se encontram no limiar desta, sofrendo seus efeitos e a

relativização de seus direitos em prol do “bem comum”.

Devido  à  tão  grave  circunstância,  e  porque  não  dizer  ameaça  pelo  viés

inverso à ordem democrática e aos direitos e as garantias fundamentais do cidadão,

é imperioso que o meio acadêmico, com grande enfoque no jurídico, e em maior

escala  toda a população, respaldando as instituições que a experiência histórica

trouxe para representar o “Poder”, se debruce sobre tais questões aprofundando seu

debate, tornando-se apto a responder as novas demandas que virão a surgir, vez

que a ausência de equilíbrio ao solucioná-las tende a trazer efeitos desastrosos para

qualquer lado que penda a balança.

Pendendo  para  o  abuso  e  excesso  na  utilização  do  poder,  sentir-se-á  o

cidadão  desprotegido  contra  o  próprio  Estado,  Leviatã  outrora  fundado  no

absolutismo  monárquico  e  respaldador  do  poder  centralizado  sem  limites,  de

maneira que ficará prostrado diante do mesmo, sem potencialidade para erguer a

cabeça e imprimir, por meio da democracia legítima, os rumos que deseja que tome

a sociedade a qual compõe e tem por dever direcionar alçando os valores maiores

do bem comum e da justiça social.

Já pecando pela falta,  em não se sentindo os membros do poder aptos a

desencadear a justa e eficaz represália contra aqueles que ousam turbar o equilíbrio

social e a segurança de todos, objetivo fim do próprio “Contrato Social” supracitado,

restará o Estado como instituição fadado à falência total de seus órgãos, deixando

de forma ainda mais inexitosa seus membros abandonados e desprotegidos, agora

não contra sua autoridade, mas contra o abuso de seus membros dissidentes do

objetivo comum, poderosos o suficiente para desafiar suas estruturas e impor uma

ordem paralela dentro  da própria ordem jurídica estatal,  elaborando suas regras,
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retirando do governo o monopólio da violência, o “jus cogens”, e promovendo um

regresso à solução dos conflitos por meio da violência particular,  uma paradoxal

legitimação da autotutela pela força, capitaneada por organizações criminosas aptas

a tal desiderato.

Sendo ineficazes os extremos para solução deste e de qualquer outro debate

sério,  resta  a  busca  pelo  equilíbrio  entre  dois  valores  tão  caros  ao  Estado

Democrático de Direito, de um lado a soberania como fundamento de sua existência,

de outro as garantias fundamentais de seus cidadãos,  como fundamento de sua

validade. Assim, pautada na interpretação harmônica da Constituição Federal e no

dogma da completude do ordenamento, propõe a hermenêutica a flexibilização e

compatibilização de ambos, de maneira a se ter uma efetiva atuação do Exército nas

operações  de  Garantia  da  Lei  e  da  Ordem,  atingindo  a  eficácia  necessária  e

resguardando a soberania interna, limitada aos preceitos maiores assegurados pelas

garantias individuais, aqui não como regras estáticas, mas dinâmicas, flexíveis ao

caso concreto, protegendo a dignidade e a liberdade do cidadão, e não seu orgulho

e vaidade. Tal limiar representa situação absolutamente delicada, cuja discussão,

contudo, é vital para o adequado emprego do instituto em tela.

Atento a essa problemática foi elaborada, em anexo, ao final deste trabalho,

uma  lista  de  orientações  considerando  os  aspectos  mais  importantes  a  serem

observados nas operações de GLO pelos comandantes em todos os níveis e pelos

agentes em geral. Na análise de tais aspectos foram enfatizadas soluções práticas

capazes de direcionar as decisões e condutas de modo que se evite as violações

desnecessárias ou exacerbadas aos direitos fundamentais sem, contudo, implicar

em redução da eficácia das medidas aplicadas, materializando a compatibilização

ora pretendida.

Ainda,  recupera-se  o  apelo  à  salutar  e  efusiva discussão que deve surgir

acerca dos limites que deverão ser impostos ou flexibilizados para a atuação do

aparato  bélico  do  Estado,  quando  chamado  a  garantir  a  ordem  social,  sempre

reforçando que tal atuação é absolutamente restrita e só deverá ser cogitada quando

todos  os  demais  meios  e  soluções  aventáveis  se  encontrarem  exauridos,

enfatizando que tais circunstâncias são aptas a beirar a própria constitucionalidade

do Estado como um todo,  e não há outro  juiz  legítimo para ditar  a  marcha dos

acontecimentos que não o próprio povo, base e fundamento da democracia como a

pretendemos.
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Ademais, por detrás do emprego do Exército nas operações de Garantia da

Lei e da Ordem, principalmente nas linhas de frente, encontram-se jovens militares

com a missão de garantir  a integridade e a autoridade deste país,  que além de

efetuarem o mesmo juízo que confortavelmente se realiza nos bancos escolares, no

silêncio do lar ou mesmo do assento que toma um magistrado em um tribunal ao

proceder  ao  julgamento  de  sua  atuação,  deverão  fazê-lo  frente  a  uma  situação

concreta de descontrole social e consubstanciada em um ato de chefe de Estado, os

convocando a fazerem frente  a  uma ameaça que,  como já  ilustrado,  afronta  as

fronteiras da normalidade e da legalidade. Deverão, em meio a situações que não só

põe em risco o Estado, mas suas próprias vidas, decidir como agir e quais limites

devem adotar em situação prática e indiscutivelmente imprevisível.

Embora a formação e experiência destes militares possa ditar-lhes a solução

mais oportuna do ponto de vista da eficácia e eficiência, é necessário que a eles

sejam  dadas  também  diretrizes  sociais  e  jurídicas,  a  fim  de  que  possam

contrabalancear esses prismas, às vezes completamente antagônicos, e agir com o

acerto que a sociedade espera de tão nobres profissionais. E cabe a elaboração

dessas  diretrizes  ao  debate  acadêmico,  social  e  castrense  acima  proposto,  de

maneira que tenhamos, tanto nas decisões quanto na execução das mesmas um

misto de poder e conhecimento, efetividade e legalidade, humanidade e segurança. 

Não pode mais o Exército, bem como as Forças Armadas, serem vistos sob

uma ótica arcaica e destemperada, insuflada por aqueles que cultivem rancores de

experiências  infelizes,  relegadas  a  um  passado  que,  a  despeito  de  qualquer

discussão acerca de correção ou equívocos,  aconteceu de maneira  que apenas

aqueles que lá estavam são capazes de aferir, e faz parte de nossa história, como

experiência e oportunidade de crescimento.  Deverão os erros pretéritos servir  de

incentivo para acertos futuros, e não argumento para nossa estagnação frente às

possibilidade de evolução.

Cabe a sociedade, pautada na razão e na consciência, embasada na correta

experiência acerca de tão magistral dispositivo de poder e ordem, consubstanciado

nas Forças Armadas,  utilizar  adequadamente a  ferramenta que três mil  anos de

história  não  puderam  desprezar,  empregando-a  com  seriedade  e  oportunidade,

cobrando  a  retidão  necessária  de  seus  membros,  e  lhes  concedendo  meios  e

orientação necessária para que estejam aptos a cumprir a missão que a nação a

eles delegou.
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ANEXO

SOLUÇÃO PRÁTICA

ORIENTAÇÕES  ACERCA  DOS  ASPECTOS  MAIS  IMPORTANTES  A  SEREM

OBSERVADOS NAS OPERAÇÕES DE GLO

A observância,  pelos  agentes  e  pelos  comandantes,  dos  aspectos  abaixo

relacionados permitirão que, a despeito da aparente violação de alguma garantia

individual,  seja possível  justificar seus atos de acordo com o equilíbrio que deve

existir entre o emprego da força nas operações de GLO e a proteção aos direitos e

garantias fundamentais do cidadão,  resguardando ao mesmo tempo a soberania

nacional e o estado democrático de direito.

>>> Liberdade de locomoção – é necessário enfatizar que, em regra, o direito de ir e

vir surge como o principal baluarte contra o arbítrio do poder estatal. Todavia, por

vezes  serão  necessárias  medidas  restritivas  desse  direito  a  fim de  impedir  atos

hostis ou resguardar a ordem e a integridade das pessoas nas operações de GLO,

desde que estritamente ligadas ao agente causador do risco.

· Aspecto temporal  – a restrição deverá ser pelo mínimo tempo necessário,

levando em conta o fim que a justifique e à operação como um todo. 

· Controle  judicial  –  após  a  imposição  de  qualquer  restrição  à  liberdade,

principalmente quando resultar na prisão de um cidadão, é imprescindível a

submissão  do  preso  à  autoridade  judiciária.  Tal  solução  permitirá  que  o

cidadão seja retirado do local de emprego da força pelo tempo necessário e,

ao  mesmo  tempo,  transferirá  ao  Judiciário  a  responsabilidade  pela

manutenção ou não da prisão.  

>>> Dignidade da pessoa humana – sendo o primeiro dos direitos fundamentais e

naturais do homem, violar a dignidade da pessoa humana sempre será uma medida

indesejável e excepcionalíssima. É claro que, se amparado em legítima defesa ou

em estado de necessidade, a tropa em geral e o agente em particular poderão ter de
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fazer uso da força contra os agressores, o que implicará consequências inevitáveis,

devendo  estas  seguirem  rigorosamente  a  proporcionalidade  jurídica,  buscando

sopesar e cumprir equilibradamente seus três aspectos fundamentais.

· Proporcionalidade  em  sentido  estrito  –  não  poderá  o  agente,  em  regra,

empregar de meio mais agressivo para atingir seu objetivo caso tal nível de

hostilidade não seja utilizado também pelos seus opositores. 

· Razoabilidade – qualquer atitude do agente deverá se basear no bom senso

objetivo. Assim, o meio elencado e o método empregado contra a ameaça

deverá  ser  aquele  estritamente  necessário  para  afastar  o  risco,  não  se

empregando qualquer hostilidade além da necessária e suficiente.

· Progressividade – havendo a necessidade de se empregar meio lesivo para o

afastamento da situação de risco, será imprescindível que o agente aja de

forma progressiva, seguindo uma escalada crescente no rigor de suas ações,

inicialmente  esgotando  os  meios  de  alerta  e  conscientização  para,  então,

passar ao meio menos lesivo disponível, e assim por diante.

>>> Legalidade – nas ações de GLO a legalidade, apanágio do estado democrático

de  direito,  tem sua  manifestação  fundamental  na  obediência  às  regras  legais  e

principiológicas do ordenamento vigente. O poder discricionário conferido ao agente

o autoriza a utilizar parcela do poder público para cumprir a vontade pública, qual

seja, o reestabelecimento da ordem. Todavia, a mesma vontade pública estabelece

limites  para tal  atuação,  de modo que  o excesso  a  tais  limites,  ainda  que  bem

intencionado, sugere o descumprimento de tal vontade.

· Fundamentação – a devida fundamentação de todos os atos praticados pelos

agentes constitui a forma mais efetiva de resguardar a lei. Ao fundamentar

seus  atos,  o  decisor  buscará,  nas  normas,  amparo  para  sua  decisão,  de

maneira que não poderá agir sem tal amparo e, por outro lado, ao agir o fará

devidamente respaldado pela lei.
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