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RESUMO 
O presente artigo objetiva analisar a legislação formativa do amparo jurídico do Exército Brasileiro, no 
âmbito do seu emprego em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, com escopo de evidenciar os 
principais aspectos, regras e princípios que regem a temática. Além disso, aumentar a compreensão 
em torno desse tema e realizar uma análise de compatibilidade entre Constituição, leis que regem o 
assunto e demais normas infralegais, para concluir se há comprometimento do Amparo Jurídico para o 
Exército Brasileiro ou prejuízo à Doutrina de Emprego existente. 
 
Palavras-chave: Amparo Jurídico. Garantia da Lei e da Ordem. Exército Brasileiro. Emprego Militar. 
Doutrina Militar. 
 
 
RESUMEN 
Este artículo pretende analizar la legislación formativa de amparo legal del Ejército Brasilero, en el 
ámbito de su empleo en Operaciones para garantizar la ley y el orden, con alcance para resaltar los 
principales aspectos, reglas y principios que rigen a la materia. Además, aumentar la comprensión 
sobre este tema y realizar un análisis de compatibilidad entre la Constitución, las leyes que rigen la 
materia y otras normas abajo de las leyes, para concluir si hay interferencia en el Amparo Legal para 
el Ejército Brasilero o perjuicio a la doctrina de empleo existente. 
 
Palabras clave: Amparo Legal. Garantía de la Ley y el Orden. Ejército Brasilero. Empleo Militar. 
Doctrina Militar. 
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1 INTRODUÇÃO 

Não raramente, é possível observar a grande mídia relatar sobre o emprego da 

Forças Armadas, em especial, o Exército Brasileiro (EB). Contudo, felizmente, não se 

trata do emprego do Exército na sua vocação mais difundida no senso comum, ou 

seja, a defesa externa, mas, sim, do emprego nos grandes centros urbanos, em 

atividades de polícia ostensiva, controle de distúrbios, greves, presídios, e demais 

centenas de exemplos que podem ser citados. Toda essa forma de emprego refere-

se ao que a Constituição da República Federativa do Brasil chama de Garantia da Lei 

e da Ordem (GLO). 

Aa recentes ascensões de um Presidente e Vice-Presidente da República de 

origem militar, com a consequente mobilização de núcleo militar dentro da estrutura 

de governo, acabam por deixar qualquer assunto envolvendo a caserna muito mais 

polêmico. 

Nessa esteira, o emprego, quase que rotineiro, do EB em ações de GLO tornam-

se fontes de matérias midiáticas, muitas vezes, com objetivo de denegrir a imagem 

das Forças Armadas e assim atingir o governo da União. 

Nesse contexto, é importantíssimo ter em mente conceitos fundamentais 

abarcando o tema GLO, assim como entender a fundamentação jurídica que envolve 

o emprego do EB nesse tipo de operação, uma vez que os “olhos” estão muito mais 

voltados para os militares do que em qualquer outro período. 

Em caráter introdutório, cabe ressaltar que todo emprego do Exército Brasileiro 

sempre esteve calcado na legitimidade, seja constitucional ou legal. Os instrumentos 

normativos foram alterados ao decorrer do tempo, entretanto o EB sempre os 

acompanhou fielmente, muito bem representado por todos Comandantes do Exército 

que passaram por essa posição. 

Assim, relatar que há arbitrariedade por parte do Exército Brasileiro como 

instituição permanente de Estado é leviano, todavia, por vezes existiram agentes que, 

por desvio de conduta, não agiram dentro dos preceitos da legalidade. 

Logo, entender a GLO e todo o “emaranhado” jurídico que a envolve é um passo 

na direção do esclarecimento, da transparência e manutenção do status quo de 

credibilidade conferida pela população brasileira ao EB. 

Contudo, antes de aprofundar o estudo no amparo jurídico do emprego do EB 

em operações de GLO, é fundamental a compreensão de alguns assuntos transversos 

e alguns conceitos vitais ao entendimento da matéria como um todo. Entre esses 
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assuntos e conceitos é necessário entender os tipos de emprego do EB relacionando-

os a missão constitucional dessa Força Armada, diferenciar uma situação de Garantia 

da Lei e da Ordem da forma de emprego GLO e, ainda, compreender, principalmente, 

a distinção de emprego subsidiário de emprego extraordinário. 

Assim, ao transpor essa jornada cognitiva inicial, será possível se debruçar sobre 

o core deste trabalho que é expor os principais aspectos do amparo jurídico do 

emprego do EB em Operações de Garantia da Lei e da Ordem. 

Contudo, antes realizar essa exposição conceitual, ainda em sede de introdução, 

trago os principais objetivos deste trabalho e como essa pesquisa foi conduzida. Este 

trabalho traz como assunto Amparo Jurídico do Emprego do Exército Brasileiro (EB), 

sob viés de atuação em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), campo de 

pesquisa inserido na área do Direito Militar, todavia transversa a Doutrina de Emprego. 

O escopo do trabalho ficou restrito ao levantamento bibliográfico e documental 

dos principais dispositivos constitucionais, legais, normativos e doutrinários que 

amparam a atuação do EB em situações de GLO. 

O Objetivo geral foi realizar um estudo dos principais diplomas legais, em sentido 

lato sensu, e, também, das bases doutrinárias de emprego para, então, acareá-los, 

fazendo uma análise de compatibilidade. 

Além do exposto, é também objetivo reunir este arcabouço documental 

levantado em um artigo científico que possa servir de referência rápida para consulta 

ou de subsídio para trabalhos acadêmicos futuros.  

1.1 PROBLEMA 

Nas últimas décadas é notório o aumento do emprego do Exército Brasileiro em 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem, seja em complementariedade às Polícias 

Militares Estaduais ou até mesmo em situações de crises institucionais pontuais. 

Nesse contexto, o EB, ao ser solicitado, empregou forças em Território Nacional 

com objetivo de debelar conflitos internos de segurança pública e para isso as bases 

legais, sem entrar no mérito da eficácia, acompanhavam seu emprego, conferindo a 

legitimidade necessária para a administração da força do Estado. 

Entretanto, a legislação que é esparsa e técnica, não atinge um status de 

conhecimento generalizado aos integrantes do EB e o reflexo é o desconhecimento 

das próprias normas que regem seus empregos. 

Assim, é oportuno problematizar a seguinte questão: quais são os principais 

diplomas legislativos que regem o assunto? Há compatibilidade dos dispositivos legais 
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com as bases doutrinárias de emprego em Operações de Garantia da Lei e da Ordem? 

A compilação desse levantamento documental serviria de fonte de pesquisa para 

operadores GLO e pesquisadores da área? 

1.2 OBJETIVOS 

 Os objetivos da pesquisa a ser realizada podem ser definidos como: 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 O objetivo geral deste artigo é realizar um estudo da legislação e doutrina que 

ampara o emprego do Exército Brasileiro em Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem, trazendo à baila seus principais aspectos e confrontar a documentação 

encontrada a fim de realizar uma análise de compatibilidade. 

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Ao decorrer do estudo será observado o seguinte objetivo específico: verificar a 

necessidade de realizar uma compilação documental acerca do amparo jurídico do 

emprego em Operações de Garantia da Lei e da Ordem no âmbito do Exército 

Brasileiro, além de enfatizar os principais aspecto das bases legais que norteiam a 

temática confrontando à doutrina com objetivo de realizar um exame de 

adequabilidade. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Evidente é que o Exército Brasileiro tem atuado frequentemente em Operações 

de Garantia da Lei e da Ordem, esse tipo de emprego tem respaldo constitucional.  

Além de calcada na Constituição, a GLO, ao decorrer dos anos, recebeu diversos 

marcos regulatórios, de datas e contextos político-sociais diversos. Dessa forma, 

problematizar que possam existir incompatibilidades entre diplomas legais e 

inadequações à doutrina é algo plausível, visto a dimensão histórica desse nicho do 

ordenamento jurídico.  

Além dessa exposição, incialmente percebe-se que há uma diversidade de tipos 

legais que regem a matéria, desde normas constitucionais, leis complementares, 

chegando até aos mais diversos instrumentos infralegais, assim, essas dispersão 

vertical – “hierarquia entre leis” – e dispersão horizontal – o quantum material tratado 
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– permite presumir uma importância em estudar a temática, acareá-la e, talvez, reuni-

la. 

1.4 HIPÓTESES 

 O Amparo Jurídico do Emprego das Forças Armadas ao decorrer dos anos 

sempre esteve alicerçado nas Constituições brasileiras e nos demais diplomas legais 

que remontam ao Brasil Império.  

 O emprego GLO, por sua vez, apesar de mais recente, teve, também, sua 

evolução histórica, fazendo que suas bases jurídicas e doutrinárias também fossem 

se modificando com o tempo. Assim, pode-se crer que a legislação é extremamente 

esparsa e de época diferentes, podendo haver incompatibilidades entre os textos, 

merecendo que sejam reunidos, estudados e sofram uma análise de tal hipótese. 

 Entretanto, acredita-se que não existam incompatibilidades que possam 

comprometer o teor material dos textos legais, tampouco que comprometam a 

doutrina de emprego. 

 Por fim, se confirmadas as hipóteses anteriores, fica latente a necessidade de 

compilação. 

1.5 CONCEITOS INTRODUTÓRIOS 

 É essencial que se diferencie alguns conceitos que são importantes para a 

compreensão do tema, pois pelo fato da temática GLO ter se difundido em larga 

escala, principalmente junto a mídia, muitos conceitos e denominações são também 

propagados de forma equivocada. Logo, esse nivelamento inicial é de suma 

importância para padronização de certos aspectos, de denominações a serem 

utilizadas ao decorrer do trabalho e de conceitos introdutórios, para que seja possível 

o aprofundamento do tema central. 

 Incialmente, é importante entender a missão das Forças Armadas, nas quais 

se enquadra o Exército Brasileiro. Essa missão tem raiz alicerçada na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, especialmente no art. 142, caput:  

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem. (BRASIL, 1988)  

Diante desse dispositivo constitucional, pode-se extrair as missões inerentes do 

Exército Brasileiro, quais sejam: (a) a defesa da pátria, em seu aspecto primordial a 
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defesa externa; (b) garantia dos poderes constitucionais, e aqui entende-se 

propriamente a manutenção do Estado Democrático de Direito ao garantir o pleno 

funcionamento dos três poderes; e (c) a garantia da lei e da ordem, esse terceiro item 

será utilizado como objeto de estudo do trabalho. 

Pode-se pela inteligência do artigo depreender duas modalidades de emprego: 

(a) o emprego ordinário, entendido pela missão principal do Exército Brasileiro, cuja 

atividade é cotidiana, precípua, diuturna. Nessa modalidade inserem-se a duas 

primeiras missões constitucionais, ou seja, a defesa da pátria e a garantia dos poderes 

constitucionais; e (b) o emprego extraordinário, esse conceito, um pouco mais difícil 

de se enxergar, pelo menos com essa classificação de extraordinário, pois necessita 

realizar-se a correta hermenêutica do dispositivo constitucional.  

Veja-se, o constituinte ao citar as duas primeiras missões das Forças Armadas 

no caput do art. 142, CF, não vinculou tais competências a nenhuma condicionante, 

nesse caso extrai-se a classificação de ordinária, já quando fala-se em garantia da lei 

e da ordem, o constituinte condicionou tal emprego a seguinte menção: “por iniciativa 

de qualquer um destes” (referindo-se ao poderes constitucionais), ou seja, o simples 

fato de condicionar – e de extrema inteligência, pois ao contrário banalizaria o 

emprego do maior poderio de administração da violência do Estado – deixa clara a 

intenção do constituinte em tornar esse emprego (GLO) em caráter extraordinário. 

 Há, ainda, que entender que essa classificação em extraordinário e ordinário é 

utilizada por diversos autores, entretanto, parte da doutrina diverge quanto às 

classificações das missões. Acreditam, estes autores, que o emprego na defesa da 

pátria é extraordinário, visto que esse emprego se traduz pelo estado de beligerância 

que é extraordinário, assim como a manutenção dos poderes que requer decretação 

de intervenção por parte do Executivo Federal. Particularmente, divirjo, ao entender 

que as Forças Armadas estão sempre prontas, vigilantes, adestradas e atuantes, 

mesmo sem a necessidade de guerra ou intervenção declarados. Ainda, estes 

autores, diametralmente opostos na classificação exacerbada nessas linhas, 

classificam o emprego em GLO como ordinários, pois não dependem de condições 

extraordinárias, como já explanado, também divirjo.  

 Superados os entendimentos das missões constitucionais e suas classificações 

em ordinárias e extraordinárias, pode-se voltar a atenção ao objeto desse estudo, o 

emprego do EB em GLO, e, assim, entender seu caráter subsidiário, concluindo a 

compreensão dos conceitos introdutórios dessa pesquisa. 



6 

 

 Algo praticamente unânime na doutrina pesquisada é o caráter subsidiário do 

emprego GLO. Pode-se compreender facilmente esse caráter na leitura do art. 15, § 

3º, da lei complementar nº97, de 1999: 

“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 o desempenho 
regular de sua missão constitucional.” (BRASIL, 1999) 

 Assim, fica claro que o emprego do Exército Brasileiro em Operações da 

Garantia da Lei e da Ordem depende essencialmente do esvaziamento da capacidade 

operacional e de controle dos órgãos de segurança pública do ente federativo carente 

da atuação das Forças Armadas, além disso, requer, ainda, o reconhecimento de tal 

situação através de pronúncia do Chefe do Executivo. 

 A partir deste ponto, com os conhecimentos sobre o emprego do Exército 

Brasileiro nivelados, pode-se adentrar no cerne dessa pesquisa e entender os 

principais aspectos do amparo jurídico com circunda o Emprego do EB em Operações 

GLO. 

 Passa-se a expor a metodologia em que se apoiou esse estudo. 

2 METODOLOGIA 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

O objeto formal consistiu em uma revisão da literatura para encontrar um 

conceito do Amparo Jurídico do Emprego do Exército Brasileiro em Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem. 

Dessa forma, buscou-se os principais dispositivos legais sobre tema, em 

especial aqueles publicados a partir da segunda metade da década de 90, visto que 

são os que mais se adequam a realidade atual e possuem consonância com a 

Constituição vigente.  

Dispositivos anteriores a esse período, mais especificamente, anteriores a 

Constituição tendem a obsolescência, ou ainda, deixaram de ser recepcionados pela 

Carta Magna. Então, além de aumentar de maneira demasiada o campo de estudo, 

quiçá não colaborassem com os resultados dessa pesquisa. 

Além da matéria constitucional e legal, buscou-se, de forma mais detalhada, o 

estudo doutrinário, através das publicações do Ministério da Defesa e do Exército 

Brasileiro, com objetivo de entender como as Forças Armadas, em particular o EB, 

tratam o tema. 
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Posteriormente, com intuito de colher percepções acadêmicas relacionadas ao 

assunto, pesquisa direcionou seu foco a artigos sobre o emprego das FFAA em GLO, 

com óticas civis e militares. 

Por fim, ao término do levantamento desse arcabouço documental 

(Constituições, Leis, normas infralegais, doutrina e textos científicos), partiu-se para o 

estudo de compatibilidade, analisando a existência de discrepância entre os teores e 

adequação entre procedimentos, diretrizes e princípios elencados. 

Por fim, não houve pesquisa de campo, tampouco entrevistas por entender que 

não é pertinente aos objetivos propostos, tal opção conferiu o tempo e a intensidade 

necessária para a pesquisa bibliográfica que o tema impôs. 

2.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

Utilizou-se como métodos de pesquisa a construção dedutiva e a construção 

dialética. A primeira no sentido realizar uma combinação de ideias encontradas na 

revisão de literatura fazendo uma interpretação sistemática e voltada aos objetivos já 

propostos. 

 Em segundo momento, realizou-se a construção dialética ao acarear todo 

embasamento encontrado, analisando a compatibilidade e adequação de ideias, por 

vezes contrárias, ou seja, desenvolver a unificação de pensamentos diversos sobre o 

tema em busca do senso comum e adequado ao contexto já elucidado na introdução. 

No que se refere ao tipo de pesquisa, essa foi realizada de maneira descritiva, 

do tipo documental e bibliográfica, além disso, teve uma abordagem qualitativa, visto 

que não foi trabalhado com técnicas estatísticas e sim com uma conjuntura de ideias 

em torno de um tema central. 

2.2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

No que se refere aos procedimentos adotados, foi enfatizada a pesquisa 

bibliográfica e documental relacionada ao tema Amparo Jurídico do Emprego do 

Exército em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, com ênfase nos dispositivos 

constitucionais, legais, infralegais, doutrinários e acadêmicos já apresentados na 

Revisão de Literatura. 

Em segundo momento, foi realizado um fichamento, dos tipos ficha-resumo e 

ficha-citação, dos principais aspectos atinentes, de maneira que possa produzir de 
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forma sintética um banco de dados das ideias de cada bibliografia ou documento 

apresentado. 

De posse do fichamento, foi realizada uma análise das ideias encontradas para 

que estas pudessem constar do relatório, assim como confrontá-las verificando suas 

compatibilidades formais e materiais. 

Por fim, uma entrevista com algum militar que tenha participado de Operações 

GLO, a fim de corroborar ideias levantadas junto a pesquisa bibliográfica. 

Então, foi possível voltar os olhos para as hipóteses previamente levantadas, 

avaliando se houve a corroboração ou a refutação delas. 

Em síntese, os procedimentos foram assim desenvolvidos: 

Pesquisa bibliográfica e documental. 

Fichamento da pesquisa. 

Entrevista 

Análise da pesquisa (escopo nos principais aspectos). 

Análise de compatibilidade entre a documentação pesquisada. 

Verificação das hipóteses previamente definidas. 

2.2.2 INSTRUMENTOS 

Quanto aos instrumentos de pesquisa, pode-se resumir a um principal, qual seja, 

o fichamento. Este instrumento foi o mais adequado, já que a pesquisa foi 

predominantemente bibliográfica e documental.  

O fichamento permitiu o escalonamento e organização das ideias, fornecendo 

pontos específicos dentro de vastos campos de pesquisa de maneira rápida e visual. 

Com menor vulto na pesquisa, a entrevista. 

Foi utilizada a ficha-resumo, que abarca as ideias centrais de cada obra fichada 

e a ficha-citação, que apresenta trechos de interesse colaborando com a pesquisa e 

a redação do relatório.  

2.2.3 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados da bibliografia e documentação pesquisadas foram organizados em 

forma de fichamento. Esses fichamentos foram a matéria-prima para exacerbação das 

principais ideias trazidas acerca do tema, a fim de que pudessem se estabelecer os 

parâmetros da temática, além de permitir, através das técnicas de interpretação das 

leis e hermenêutica (leitura analítica), o estudo de compatibilidade material e formal. 
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2.3  REVISÃO DE LITERATURA 

 Não é possível iniciar a revisão de literatura de forma diferente do que pela 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tal instrumento é o cerne do 

ordenamento jurídico, além de ter função de organização do Estado e seu 

funcionamento. Em seu artigo 142, encontra-se a missão constitucional das Forças 

Armadas, já citado anteriormente. Assim, fica clara a legitimidade de emprego desde 

a base do ordenamento jurídico pátrio, ou seja, a própria Constituição. 

 Também foi utilizada como fonte de pesquisa a Lei Complementar (LC) nº 97, 

de 9 de junho de 1999, que dispõe sobre as normas gerais para a organização, o 

preparo e o emprego das Forças Armadas. Não deixando de analisar a LC como todo, 

expõe-se o artigo 15, § 2º § 3º e § 4º, que trata de forma mais específica sobre o 

emprego das Forças Armadas, logo o EB, em GLO, qual seja: 

§ 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. 

§ 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. (BRASIL, 1999) 

 Ainda, no âmbito federal, a Lei nº 9649, de 27 de maio de 1998, que dispõe 

sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios. Em 

relacionamento com tema, trata das competências abarcadas pelo Ministério da 

Defesa, incluindo o emprego GLO em seu artigo 14, inciso V, alínea “p”, cujo teor 

segue:  

p) atuação das Forças Armadas, quando couber, na garantia da lei e da 
ordem, visando a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, bem como sua cooperação com o desenvolvimento 
nacional e a defesa civil e ao apoio ao combate a delitos transfronteiriços e 
ambientais;[...] (BRASIL, 1998) 

 Entrando na seara das normas infralegais, rege a matéria o Decreto 3897, de 

14 de agosto de 2001, que fixa as diretrizes para o emprego das Forças Armadas na 

Garantia da Lei e da Ordem. Em primeira análise, tal decreto é o que consegue trazer 
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de forma sintética o emprego e seu modus operandi, entretanto peca no detalhamento 

e do como efetivar o seu texto, carecendo, assim de instrumento regulatório próprio. 

 Ainda com intuito de enriquecer a pesquisa, será utilizado o Decreto nº 9.382, 

de 25 de maio de 2018, editado à época da emergente crise escalonada pela greve 

dos caminhoneiros. A opção por este decreto justifica-se por possuir as características 

mais didáticas em relação ao tema, podendo contribuir largamente com o objeto de 

pesquisa. 

 No campo doutrinário, foi utilizado o MD33-M10 – GARANTIA DA LEI E DA 

ORDEM, aprovado pela Portaria nº 3461/MD, de 19 dezembro de 2013, do Ministério 

da Defesa. E, no âmbito do Exército Brasileiro, encontra-se o EB70-MC-10.242, 

OPERAÇÃO DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM, 1ª Edição, 2018, aprovado pela 

Portaria nº 146, COTER, de 27 de novembro de 2018, além da Portaria nº 736-CmtEx, 

de 29 de outubro de 2004, que dispõe sobre as diretrizes estratégicas do emprego 

GLO. 

 Na área acadêmica, a pesquisa utilizou-se de três artigos. O primeiro, cujo título 

é “Análise do fundamento jurídico do emprego das Forças Armadas na garantia da lei 

e da Ordem”, de autoria do JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR, o autor é 

professor e jurista, além de ter colaborado com a assessoria militar do Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da República, tal fato enriquece o estudo ao 

trazer uma visão civil imersa em um ambiente com predomínio de militares, ou seja, 

há um caráter híbrido. O segundo, de título “Aspectos Legais do emprego do exército 

na garantia da lei e da ordem”, de autoria do Coronel FERNANDO CARLOS SANTOS 

DA SILVA, oficial formado pela AMAN e jurista, corrobora com a visão militar buscada 

para o tema. O terceiro, de autoria de Desembargador REIS FRIEDE, cujo título é “As 

Forças Armadas, a Garantia da Lei e da Ordem e a Intervenção Militar.” 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As pesquisas bibliográficas e documentais permitiram, primeiramente, identificar 

os principais diplomas legislativos, produções bibliográficas e documentais que 

abordam o assunto. Tais fontes foram exaustivamente explicitadas na Revisão de 

Literatura. Dessa forma deixa-se de falar sobre elas de maneira genérica e dedica-se 

esse capítulo ao debate dos resultados obtidos das pesquisas realizadas através 

dessa literatura. 
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A partir deste ponto serão abordados os principais aspectos de cada umas das 

fontes que colaboram os objetivos desse estudo, além disso, serão destacados 

aqueles itens considerados como principiológicos, ou seja, norteadores de conduta ou 

de construção do pensamento, para que possam-se estabelecer parâmetros para 

análise de cada lei, documento ou obra subsequente sem, no entanto, afastar-se de 

um eixo central de ideias. 

Por uma questão de ordem e conveniência, será estabelecida uma hierarquia 

entre as fontes a serem expostas nesse capítulo. Foi optado, a seguir uma hierarquia 

entre as leis, aos moldes kelsenianos, sem entrar no mérito da validade do sistema 

de Kelsen da estrutura do Ordenamento Jurídico, apenas o optando por entender ser 

melhor para visualização e confrontação entre as fontes. 

Sem embargo, fica assim estabelecida a sequência: (a) em primeiro nível, as 

normas constitucionais; (b) em segundo nível, as normas legais em sentido estrito; (c) 

em terceiro nível, normas infralegais de cunho regulatório – decretos; e (d) demais 

publicações doutrinárias e acadêmicas sobre o tema. 

Iniciando a apresentação de resultados, observa-se a intenção constitucional ao 

delegar às Forças Armadas a garantia da lei e da ordem. Primeira preocupação foi em 

deixar tal atribuição em nível constitucional, protegendo-a de desmandos de governos 

futuros e incertos. Logo, conclui-se que essa missão do Exército, junto as outras 

Forças Armadas, está no mais alto nível de relevância junto a defesa da Pátria. Além 

disso, pode-se extrair também o caráter extraordinário, já explicitado em sede de 

introdução, e o princípio da subsidiariedade, que carece um instrumento regulatório 

infraconstitucional, o qual existe e será analisado, mas possível de ser deduzido 

através de uma interpretação negativa do art. 144, da CF/88: 

Art. 144. 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. (BRASIL, 1988) 

No art. 144 pode-se observar que a função de exercer a segurança pública não 

cabe às Forças Armadas, ao menos não ordinariamente, assim ao analisar que o 

constituinte impõe a ressalva de haver a iniciativa por parte de um dos poderes para 

emprego do Exército em GLO e a não presença das Forças Armadas no rol do art. 
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144, fica latente o caráter não só extraordinário, mas principalmente subsidiário do 

emprego das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem. 

Assim, de maneira sintética, extrai-se dois princípios constitucionais que a partir 

deste ponto serão (ou deveriam ser) norteadores às demais fontes da construção do 

amparo jurídico em torno do emprego do Exército Brasileiro em operações de garantia 

da Lei e da Ordem, são eles; (a) da subsidiariedade; e (b) da necessidade de inciativa 

dos Poderes. Além dos princípios, outro aspecto importantíssimo fica evidente: o 

status constitucional que os envolve. 

Entrando no campo infraconstitucional, o primeiro a diploma a ser analisado é a 

Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, que dispõe sobre as normas gerais 

para organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. 

Em seu primeiro artigo, observa-se a preocupação do legislador ordinário em 

reiterar na íntegra o comando constitucional do artigo 142, deixa claro que a lei 

complementar se desenvolverá sob a égide absoluta da Constituição pátria. 

A lei complementar 97 é importantíssima, principalmente no que toca ao aspecto 

orgânico das Forças Armadas, pois trata, de maneira macro e generalista, sobre sua 

organização e dessa forma apresentam, ou pelo menos formalizam, como as Forças 

Armadas se estruturam. 

Apesar de importante, a questão orgânica das Forças Armadas trazida à baila 

pela LC 97 meramente tangencia o escopo central desse trabalho, logo, ao que 

interessa o estudo do amparo jurídico do emprego do Exército em Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem, encontra-se no seu artigo 15, §§ 2º, 3º, 4º e 5º aquilo que 

realmente objetiva-se nessa pesquisa. 

Esses dispositivos já foram citados na revisão de literatura, dispensando realizar 

nova citação. Pode-se extrair desses dispositivos a seguinte análise. 

No âmbito do art. 15 da LC 97, o § 2º deixa clara a adequação legal com o 

princípio constitucional da subsidiariedade, ao falar sobre o esgotamento dos meios 

necessários a ordem pública, incolumidade das pessoas e patrimônio, tais meios são 

os elencados no art. 144 da CF. Desse trecho também é possível extrair um 

direcionamento sobre o que é lei e ordem, delimitando sua amplitude conceitual, qual 

seja, a incolumidade das pessoas e patrimônio, entretanto não se resume a isso. 

Já o § 3º ratifica a necessidade da formalização da declaração de esgotamento 

dos meios, entendido quando esses forem indisponíveis, inexistentes ou insuficientes. 

Nesse ponto, aproveita-se a brilhante aula sobre o assunto do jurista JOSÉ LEVI 
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MELLO DO AMARAL JÚNIOR, em seu artigo “Análise do fundamento jurídico do 

emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem”, segue: 

Há evidente gradação entre os critérios da subsidiariedade aplicáveis à 
espécie: inexistência, indisponibilidade e insuficiência. 

São inexistentes os órgãos ou instrumentos de preservação da segurança 
pública quando, simplesmente, eles são ausentes ou não existem em um 
determinado momento e em uma determinada região do território nacional. 
Exemplo evidente é a fronteira brasileira na Região Norte, em que a presença 
do Estado brasileiro se dá, basicamente, por meio de unidades militares de 
fronteira.  

Indisponível é a qualidade do que existe, mas com que não se pode contar. 
São indisponíveis os órgãos ou instrumentos de preservação da segurança 
pública em um determinado momento e em uma determinada região do 
território nacional quando, por exemplo, eles existem, porém, encontram-se 
em estado de greve. Esse estado de coisas já se deu na história brasileira 
recente. Algumas polícias militares estaduais decretaram greve, mas a 
segurança pública foi garantida – legalmente – com o emprego das Forças 
Armadas.  

Insuficiente é a qualidade do que existe e está disponível, mas sem 
capacidade de desempenhar a contento – suficientemente – a sua finalidade. 
(AMARAL JÚNIOR, 2008) 

Assim, nesse ponto a LC 97 faz homenagem ao princípio da subsidiariedade e 

além disso, promove esclarecimentos necessários quanto suas modalidades e 

formalidades necessárias. 

Adentrando nos §§ 4º e 5º, encontram-se regras para o estabelecimento de uma 

situação de emprego das Forças Armadas em GLO, ou seja, deixa regulamentada o 

como ocorrerá tal emprego. Os principais pontos encontrados são: (a) forma 

episódica, nesse ponto o legislador foi sagaz ao defini-lo, pois ao contrário tornaria tal 

emprego não só ordinário como banal, a sociedade se depararia diariamente com o 

Exército Brasileiro ocupando as ruas em atividade de policiamento ostensivo, 

desvirtuando a Força de sua missão precípua; (b) tempo limitado, esse aspecto muito 

semelhante ao anterior, uma definição temporal é essencial para que o Comando 

encarregado dedique a intensidade necessária às operações e à busca pela 

normalização dos meios ordinários de provimento da segurança pública, quer seja em 

âmbito federal ou estadual; e (c) área previamente definida, a última aresta para que 

não haja um emprego indefinido, tampouco conflito de competências. 

O § 5º ainda cita a necessidade de transferência do controle operacional dos 

Órgãos de Segurança Públicas do ente apoiado pelas Forças Armadas, a fim de que 

haja um comando unificado. Na análise dessa pesquisa, tal procedimento não fere de 

qualquer maneira nenhum dos dispositivos constitucionais ou legais, por entender que 

se determinado ente ao declarar os esgotamentos de seus meios, entende, também, 
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ser necessário colaborar com a instituição encarregada de prover sua segurança, 

assim, não há que se alegar qualquer tipo de usurpação de poder ou ilegitimidade do 

encarregado da operação. 

Da análise da LC 97/1999 pode-se concluir que ela inova ao estabelecer critérios 

ao emprego da Forças Armadas em situação de GLO, como já e demonstrado, tal 

inovação é essencial à delimitação espaço-temporal, além de ser um mecanismo para 

não banalização de tal forma de emprego. 

A LC 97/1999 também replica os princípios constitucionais já elencados: o da 

subsidiariedade e o da necessidade de inciativa dos Poderes. Evidenciando sua total 

consonância com a Carta Magna. Além disso, traz esclarecimentos necessários sobre 

organização e emprego que tornam os princípios constitucionais mais claros ao 

operador GLO. 

Ao debruçar-se sobre a Lei 9659, de 27 de maio de 1998, que dispõe, entre 

outras coisas, sobre as competências dos ministérios, a única alusão ao tema 

encontrada foi o art. 14, inciso V, alínea “p”, que elenca uma das competências do 

Ministério da Defesa, observa-se: 

p) atuação das Forças Armadas, quando couber, na garantia da lei e da 
ordem, visando a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, bem como sua cooperação com o desenvolvimento 
nacional e a defesa civil e ao apoio ao combate a delitos transfronteiriços e 
ambientais; (BRASIL, 1988) 

Apesar de não trazer nenhuma novidade para o assunto tratado, deixa evidente 

a legitimidade das Forças Armadas para tal exercício e através de uma interpretação 

sistemática, ou seja, aquela que engloba a norma como um todo e como ela se insere 

dentro de um ordenamento jurídico, pode-se perceber o intuito em que o legislador 

citou a GLO junto as demais missões subsidiárias das Forças Armadas, para 

corroborar com essa característica – subsidiariedade – corolária do princípio de 

mesmo nome encontrado na Constituição. 

No que toca à análise do amparo jurídico do Exército Brasileiro quando 

empregado em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, pode-se afirmar que a lei 

9659 é totalmente adequada e não se contrapõe a nenhum princípio ou regra tratados 

nessa pesquisa. 

Superada a esfera legal, a pesquisa volta-se aos instrumentos infralegais, a 

início pelo Decreto nº 3897, de 24 de agosto de 2001, que fixa as diretrizes para o 

emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. 
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Esse instrumento adentra em um nível de detalhamento das ações um pouco 

maior, a exemplo, define como competência exclusiva do Presidente da República a 

decisão de empregar as Forças Armadas em GLO, podendo ser por inciativa própria, 

por iniciativa dos Presidentes do STF, Senado Federal ou da Câmara de Deputados, 

ou, ainda, por solicitação dos Governadores dos Estados. Segue o art. 2º: 

Art. 2º É de competência exclusiva do Presidente da República a decisão de 
emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem.  
§ 1º A decisão presidencial poderá ocorrer por sua própria iniciativa, ou dos 
outros poderes constitucionais, representados pelo Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, pelo Presidente do Senado Federal ou pelo Presidente da 
Câmara dos Deputados. (BRASIL, 2001) 

Nessa questão, decisão exclusiva do Presidente da República, há que se 

debater. Se a base do Estado Democrático é a convivência harmônica e perene dos 

três poderes da república, entre os quais deve haver um equilíbrio de poder para que 

um não subjugue o outro. Como seria possível apenas o poder Executivo deter a 

supremacia das instituições de maior capacidade de administração da violência da 

Pátria? 

E se o Legislativo ou Judiciário demandassem da necessidade do emprego do 

Exército Brasileiro em GLO e o Executivo negasse, qual seria a solução do conflito 

entre poderes? 

Ao entender dessa pesquisa, o decreto nesse ponto torna-se ilegal. Pois, o 

constituinte deixa claro na expressão “por iniciativa de qualquer destes” que há uma 

situação de igualdade entre os poderes, não cabendo a vedação do emprego de um 

poder sobre os demais. 

No entanto, a decisão do Presidente da República de não empregar as Forças 

Armadas em GLO, quando esse emprego for demandado por outro poder, quando 

fundamentada em questões técnicas, doutrinárias ou calcadas em análise de risco, 

tornam tal decisão justificada. Pois não haveria sentido o Presidente da República ser 

o Comandante Supremo, sendo que deveria sempre acatar a favor de emprego de 

suas tropas, sem realizar qualquer análise de necessidade e pertinência. 

Assim, entende-se que apenas em decisão fundamentada, poderia a 

Presidência da República indeferir um pedido de emprego das Forças Armadas em 

GLO de outro poder. A ilação mais lógica é que ao redator do decreto 3897 faltou a 

técnica necessária para tornar o texto mais adequado, tampouco é pertinente trazer, 

em sede de norma infralegal, restrições que nem a própria lei adota. 
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Ainda sobre esse assunto, poderia haver um conflito entre o Comando de 

determinada Força e o Presidente da República, caso haja uma solicitação de 

emprego de GLO por outro poder e o Comandante Supremo injustificadamente 

indefira. O Comandante da Força acata as ordens do Presidente ou atende o pedido 

do chefe do outro poder? Essa discussão poder ser longa, mas de maneira sintética, 

entende-se que, apesar de ser uma situação improvável de ocorrer em contexto fático, 

deveria o Comandante da Força, baseado na Constituição, atender ao pedido do outro 

poder, pois sua missão maior emana do povo brasileiro, que está colacionado nas 

linhas da Carta Magna. 

Outros pontos no decreto nº 3897 são interessantes. Apesar de ser possível a 

interpretação, nenhum outro instrumento tinha deixado claro que, em situação de 

emprego das Forças Armadas em GLO, estas avocam a si as competências das 

Polícias Militares. Tal esclarecimento é importantíssimo, uma vez que não só amplia, 

como define o limite do emprego. Por não ser habitual o emprego, a exemplo, do 

Exército em GLO, ter competências bem definidas é essencial para o sucesso das 

operações e o mínimo de repercussões negativas. 

O art. 4º traz um ponto o qual necessita ampla análise. Antes de tal reflexão, 

segue o dispositivo: 

Art. 4º Na situação de emprego das Forças Armadas objeto do art. 3º, caso 
estejam disponíveis meios, conquanto insuficientes, da respectiva Polícia 
Militar, esta, com a anuência do Governador do Estado, atuará, parcial ou 
totalmente, sob o controle operacional do comando militar responsável pelas 
operações, sempre que assim o exijam, ou recomendem, as situações a 
serem enfrentadas. (BRASIL, 2001)  

Acredita-se que a anuência descrita no decreto não é necessária. Visto que é 

condição sine quo non a declaração de esgotamento dos meios por parte do 

Governador do Estado da Federação para que possa solicitar o emprego das Forças 

Armadas, e, nesse ato, ele já concorda com as condições de emprego.  

Entre essas condições, é de razoável presunção que sejam utilizados os órgãos 

de segurança pública do Estado. Dessa forma, após a decretação do uso das Forças 

Armadas, tal anuência descrita no art. 4º, tonar-se desnecessária. Sob a ótica dessa 

pesquisa, mais uma atecnia do redator. 

Será deixado o art. 5º para outro parágrafo, assim será possível dedicar mais de 

detalhamento sobre ele. Passa-se a analisar o art. 8º.  

O art. 8º tem redação simples e direta, entretanto, por trás das linhas, distingue 

situações que realmente são totalmente diferentes, e o fato de positivá-las em um 
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dispositivo normativo, traz a segurança jurídica necessária a sociedade. De maneira 

mais clara, o art. 8º relata que o decreto não tem aplicação ao emprego nas situações 

elencadas nos artigos 34, 136 e 137 da Constituição, que respectivamente tratam 

sobre Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Essa vedação é 

importante para que haja o correto distanciamento essas situações e o emprego na 

GLO.  

Essas situações são medidas extremas e emergenciais, restritivas de direitos e 

buscam a solução de crises externas ou não, em amplas faixas territoriais ou no país 

como um todo. São os últimos recursos da Nação para debelar conflitos, realizar 

defesa externa ou pacificar regiões. 

Assim como não há interesse em banalizar o emprego na GLO pelo Exército, 

tampouco é interesse banalizar essas situações emergenciais, logo deixar clara essa 

diferença é um passo nesse sentido. 

Agora, o ponto de maior repercussão no emprego é o art. 5º do decreto em 

questão. Segue: 

     Art. 5º O emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, que 
deverá ser episódico, em área previamente definida e ter a menor duração 
possível, abrange, ademais da hipótese objeto dos arts. 3º e 4º, outras em 
que se presuma ser possível a perturbação da ordem, tais como as relativas 
a eventos oficiais ou públicos, particularmente os que contem com a 
participação de Chefe de Estado, ou de Governo, estrangeiro, e à realização 
de pleitos eleitorais, nesse caso quando solicitado. (BRASIL, 2001) 

Suas primeiras linhas não inovam, apenas trazem aspectos já debatidos, porém 

essenciais. Quais sejam, o emprego episódico, área definida e menor duração 

possível (tempo determinado em outros diplomas). A novidade reside na presunção 

de perturbação, definido pelo próprio artigo como eventos futuros em que, devido ao 

notável vulto, conclui-se pela probabilidade de perturbação da ordem, a qual seria 

inviável debelar com os Órgãos de Segurança Pública ordinários.  

Essa previsão do decreto está extremamente acertada e adequada à lei, pois 

latente é esgotamento dos meios, não seria razoável deixar de prevenir a perturbação 

da ordem pública, consequentemente, aceitar o risco de violação da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio. 

Assim, essa presunção de perturbação, passa a ser uma diretriz norteadora para 

aplicação doutrinária, que, junto aos princípios já exaustivamente descritos, moldará 

o suporte jurídico necessário ao emprego. 
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A partir desse momento é possível realizar a análise de um decreto autorizador 

do emprego do Exército em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, o decreto 

utilizado foi 9382, de 25 maio de 2018 (já revogado). 

Tal decreto foi editado em meio ao contexto da crise oriunda da greve dos 

caminhoneiros em 2018, visando a necessidade de desobstrução das vias públicas e 

cobrir a insuficiência dos meios, principalmente os das Polícia Rodoviárias Federais e 

Estaduais. 

Passa-se a análise dos principais aspectos. Apesar de amplo, o decreto define 

a área de atuação, as vias públicas, também define o universo temporal, até 4 de 

junho de 2018, e a condicionante de emprego episódico se justifica pelo contexto de 

uma greve de larga escala. Observam-se esses aspectos no seu art. 1º: 

Art. 1º Fica autorizado o emprego das Forças Armadas para a Garantia da 
Lei e da Ordem em ações de desobstrução de vias públicas federais no 
período da data de entrada em vigor deste Decreto até 4 de junho de 2018. 
(BRASIL, 2018)  

O decreto também respeita a subsidiariedade, pois reconhece a necessidade de 

requerimento por parte dos Chefes dos Executivos Estadual ou Distrital, e a 

necessidade iniciativa, que nesse caso originou-se do próprio chefe do Executivo 

Federal. 

O decreto é um excelente exemplo de adequação a todos requisitos, assim 

entendidos como os princípios constitucionais do art. 142 e demais regras contidas 

nas legislações já citadas. 

Nesse momento, esgotam-se as fontes constitucionais, legais e regulatórias e 

passa-se a analisar a construção doutrinária por parte do Ministério da Defesa (MD) e 

do Exército Brasileiro. Entretanto suas publicações necessitam estar adequadas as 

diretrizes decretadas, as regras legais e sobretudo aos princípios constitucionais, e na 

esteira da análise dessa adequação que seguirá o estudo.  

Nesse ponto que se muda o enfoque da pesquisa, não mais serão extraídos 

interpretações, princípios e regras, mas sim, serão analisados os manuais produzidos 

no âmbito do MD e do EB. Estes por sua vez, podem sim, trazer à baila aspectos 

técnicos de emprego, particulares e essenciais ao devido funcionamento da estrutura 

operacional em situações de Garantia da Lei e da Ordem, todavia limitam-se a isso, 

sem que haja inovações legislativas. 

Devido à grande similaridade, passa-se a analisar simultaneamente  o MD33-

M10 – GARANTIA DA LEI E DA ORDEM, aprovado pela Portaria nº 3461/MD, de 19 
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dezembro de 2013, do Ministério da Defesa e o Manual de Campanha EB70-MC-

10.242, OPERAÇÃO DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM, 1ª Edição, 2018, 

aprovado pela Portaria nº 146, COTER, de 27 de novembro de 2018. Tais publicações 

em muito são assemelhadas, logo permitem que sejam descritas de maneira conjunta. 

Pontos específicos a uma ou a outra serão destacados. 

Em estudo preliminar, é esperado que as publicações do MD e manuais de 

campanha sejam estritamente técnicos e não adentrem esferas legislativas. Em 

análise detalhada, concluiu-se que realmente limitaram-se às características técnicas 

e foram extremamente fiéis ao propósito de nortear o emprego das Forças Armadas 

(MD33-M10) e nortear o emprego do EB (EB70-MC-10.242), sem que invadissem a 

competência legislativa.  

Ambas publicações foram felizes ao referenciar as leis que lhes dão sustentação, 

sem trazer qualquer interpretação diversa das explicitadas nos diplomas legais que 

tratam a temática. Foram exaustivos no que deveriam ser, na doutrina de emprego, 

na técnica castrense, no preparo e emprego da tropa. 

Apesar de já adiantar a conclusão da análise nas linhas anteriores, expõe-se 

alguns aspectos relevantes das publicações ora citadas. Ambas deixam explícitas 

suas bases jurídicas, quais sejam: a Constituição, a LC 97/1999 e o Decreto 

3897/2001. Todos já dissecados nesse estudo e achados conformes em juízo de 

compatibilidade. 

Além disso, uma importante definição, até agora não encontrada em sede 

legislativa, aparece no MD33-M10, o conceito de operações GLO, segue: 

Operação de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) é uma operação militar 
conduzida pelas Forças Armadas, de forma episódica, em área previamente 
estabelecida e por tempo limitado, que tem por objetivo a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio em situações 
de esgotamento dos instrumentos para isso previstos no art. 144 da 
Constituição ou em outras em que se presuma ser possível a perturbação da 
ordem. (BRASIL, 2013) 

Esse conceito é muito importante de forma a realizar uma integração legal, 

quando essa é omissa nesse conceito. Ademais, ambas publicações realizam 

homenagem aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, até 

então, não comentados nesse trabalho. 

Nesse estudo foi dedicado tamanho enfoque na especialização do tema, ou seja, 

o emprego GLO, que foi olvidado os princípios básicos da administração pública como 

um todo. Tal equívoco não acomete apenas a este redator, como também todo 

arcabouço normativo trabalhado até agora e com maestria o Ministério da Defesa e o 
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Exército Brasileiro deixam claro em suas publicações os deveres dos agentes 

públicos. 

 Além disso, o EB70-MC-10.242 explicita o emprego criterioso da força, traduzido 

como observância constante das normas de conduta e regras de engajamento, como 

consequência do respeito à razoabilidade e a proporcionalidade. 

Em síntese, pode-se dizer que a publicações de cunho doutrinário do Ministério 

da Defesa e do Exército Brasileiro, não só se contiveram aos aspectos técnicos que 

lhe são pertinentes, como também fizeram questão de deixar evidente que respeitam 

acima de tudo a Constituição e as leis da República, aos quais estão adequados. 

A entrevista com o Capitão do Exército Brasileiro PEDRO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA – Anexo A – foi fundamental para corroborar algumas ideias, quais sejam: 

a dificuldade de compreensão de aspectos legais pela tropa, a necessidade de 

explicitar tais aspectos em reuniões preliminares ou briefing anteriores às operações 

e a relevância de uma caderneta operacional com compilado das bases legais de 

emprego em Op GLO. 

Como conclusão do capítulo e em justa homenagem, há que se falar dos três 

juristas, cujas publicações serviram de base para esse estudo. O professor José Levi 

Mello do Amaral Jr, o Coronel Fernando Carlos Santos da Silva e o Desembargador 

Reis Friede. O objetivo principal era analisar artigos dos três autores e buscar óticas 

diferentes para o assunto, entretanto os autores compartilham da mesma opinião e 

posicionamento doutrinário, não havendo divergências significativas entre eles. Além 

disso, seus ensinamentos estão permeando essas páginas, logo, dispensa-se a 

análise aprofundada de seus trabalhos sob pena desse relatório tornar-se 

extremamente redundante e enfadonho. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em relação aos objetivos propostos inicialmente, pode-se concluir que essa 

pesquisa os atingiu plenamente, ou seja, foi possível realizar um estudo aprofundado 

sobre os principais aspectos constitucionais, legais e doutrinários sobre o emprego do 

Exército Brasileiro em operações GLO, o que ampliou a compreensão sobre o amparo 

jurídico que circunda essa atividade. 

 Além disso, foi possível perceber que, no âmbito jurídico-normativo, não se 

torna premente realizar uma codificação para esse determinado ramo do Direito, visto 

que a legislação, apesar de esparsa e de natureza diversa, está na quase totalidade 
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conforme e os diversos diplomas que a compõe por vezes apenas replicam conceitos, 

logo, codificá-la não se justifica tão interessante. 

Entretanto, compilar essa legislação em sede de pesquisa científica é 

extremamente importante, visto que pode significar um ponto de partida para diversos 

outros estudos, seja na área da Doutrina de Emprego, seja na área da pesquisa 

acadêmica. Assim, esse compilado bibliográfico e documental que se retrata nesse 

relatório pode ser matéria-prima para outras produções. 

 Foi possível colher como resultado que a legislação que forma o amparo 

jurídico do emprego do Exército Brasileiro em Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem é totalmente adequada sob o viés do estudo de compatibilidade entre as 

diversas normas.  

 Toda produção constitucional, legislativa e infralegal tem como cerne os 

princípios da subsidiariedade e da necessidade de iniciativa do Poderes, além disso 

seguem as regras norteadoras do estabelecimento de uma situação de atuação das 

Forças Armadas em GLO, quais sejam: emprego episódico, duração e espaço 

definidos. 

 Assim, esses princípios e regras foram estabelecidos como parâmetros de 

compatibilidade e foi concluído que em todo levantamento bibliográfico e documental 

realizado há consonância com esses parâmetros. 

 Contudo, alguns pontos de discrepância foram encontrados no Decreto nº 

3897, de 2001, ao determinar a competência exclusiva do Presidente da República 

em decidir pelo emprego das Forças Armadas em GLO, que ao entender dessa 

pesquisa, tal dispositivo fere a legalidade ao permitir a negativa injustificada do 

Presidente da República em atender o pedido do Chefe de outro Poder da República. 

Além disso, o mesmo decreto relata a necessidade de anuência específica do 

Governador do Estado para uso dos órgãos de segurança pública junto ao emprego 

das Forças Armadas, conforme apresentado na página 16 desse relatório, acredita-

se haver vício de legalidade. 

 Entretanto, ambos pontos de discrepância não afetam o teor material da 

Doutrina de Emprego, pois limitam-se ao contexto político, além de, ao ver desse 

pesquisador, estarem longe de um contexto fático. De qualquer forma, merecem um 

estudo aprofundado futuramente. 

 Cotejando os resultados obtidos com a teoria que sustentou a pesquisa, atesta-

se que o conjunto de normas que formam o Amparo Jurídico do Emprego do Exército 
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Brasileiro em Operações de Garantia da Lei e da Ordem são formal e materialmente 

compatíveis, apresentam pontos de discrepância que não afetam a Doutrina de 

Emprego e sua compilação se justifica no âmbito da produção acadêmica e 

doutrinária. Corroborando as hipóteses apresentadas inicialmente. 

Além do exposto, apesar de não ser objetivo inicialmente estabelecido, foi 

verificado que uma solução prática ao problema de compreensão das bases legais 

que possa existir por parte de alguns militares ao decorrer de uma Operação de GLO 

é a adoção de uma caderneta com um compilado legal sobre o tema. Uma excelente 

publicação de partida para essa caderneta é a Nota de Coordenação Doutrinária Nr 

015/EsAO de 11 de Junho de 2019 – Embasamento Legal para GLO. Essa NCD foi 

publicada ao tempo da confecção desse relatório o que não permitiu o 

aprofundamento do seu estudo, entretanto merece esse destaque. 

Por fim, foi possível observar que, no decorrer da pesquisa, foi deparado como 

tema de grande interesse, mas que fugiu ao recorte ora adotado: o conflito de 

legalidade do Decreto nº 3897, de 2001, ao possibilitar a negativa arbitrária do 

Presidente da República de empregar as Forças Armadas em apoio ao Legislativo ou 

Judiciário, quando estes tiverem a inciativa. Contudo, carece de uma pesquisa própria 

e mais aprofundada.  
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ANEXO A – FICHA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM CAPITÃO 

PEDRO HENRIQUE 

 

1) Qual seu posto e nome? 

- Capitão PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA. 

2) Quanto tempo de serviço possui? 

- 13 anos. 

3) Qual sua formação acadêmica e instituição? 

- Bacharel em Ciências Militares (CFO/AMAN 2010) na Academia Militar das 

Agulhas Negras 

4) Já serviu em Unidades com vocação GLO? 

- Sim, 2º B Log L em Campinas-SP. 

5) Já participou de Operações de Garantia da Lei e da Ordem? 

- Sim. 

6) Caso positivo, qual(is), local(is) e período? 

- Operação Furacão, Greve dos Caminhoneiros e Intervenção Federal, todas 

entre os anos de 2017 e 2018. 

7) Nessa(s) Op, havia uma fase de briefing ou orientações preliminares? 

- Sim, na maioria das vezes no âmbito da OM. 

8) Caso positivo, em algum momento foi falado sobre bases legais? 

- Sim, como referência utilizada para Ordem de Operações. 

9) Caso, positivo, qual foi profundidade com a qual foi abordado o tema? 

- Superficial, como falado, apenas para fundamentar as demais ordens 

emanadas. 

10)  Ainda sobre embasamento legal, foram dados exemplos de casos práticos 

para melhor ilustrar as situações legais? 

- Não. 

11)  Na sua opinião, esse tipo de orientação é importante antes do início das Op 

GLO? 

- Sim, pois é interessante o conhecimento dos limites impostos pela lei ao 

emprego do EB. 

12)  Ainda na sua opinião, considera que o universo de Cb/Sd têm a completa 

compreensão legal sobre GLO antes do início das Op? 
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 - Parcialmente, pois por meio da ação de comando (instruções, conversas, 

exemplos), tentava-se transmitir o mínimo de entendimento para os Cb/Sd, 

entretanto os diferentes níveis cognitivos desses universos, acarretavam em 

diferentes níveis de compreensão também. 

13)  Uma caderneta na qual se compilassem os principais diplomas legais com 

exemplos práticos poderia ajudar nessa compreensão? 

- Sim, seria um grande instrumento facilitador para transmitir esses conceitos 

jurídicos. 

 
 

 

 

 


