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RESUMO 

Com a evolução da sociedade alguns problemas sociais, como a desigualdade social, são 

evidenciados, em escalas maiores, principalmente em países subdesenvolvidos. Neste viés, a 

consequência do aparecimento desse flagelo social, ocasiona o aumento da corrupção e traz 

consequências drásticas para uma sociedade. Veremos que o aumento da corrupção que 

assola principalmente os países subdesenvolvidos como é o caso do Brasil, fazem com que 

haja uma diminuição em investimentos nas áreas essenciais de uma sociedade organizada, 

como a segurança pública. Desta forma, a falta de investimentos, causa o surgimento e 

aumento da atuação de células criminosas que tiram proveito da ineficiência do Estado para 

causar o Caos social. Com isso, neste trabalho, verificaremos as consequências do aumento 

da corrupção e, consequentemente, o aumento da atuação do crime organizado como uma 

ameaça a segurança nacional, e como as Forças Armadas Brasileiras, em especial o Exército 

Brasileiro, terá papel fundamental na tentativa de uma busca de  solução, junto ao Estado 

Brasileiro com os Órgãos de Segurança Pública , desse flagelo social que para muitos é 

encarado como uma problema à soberania Nacional. 

Palavras-chave: Corrupção. Crime organizado. Caos social. Segurança Nacional. Soberania       
Nacional. 
 
ABSTRACT 

With the evolution of society, some social problems, such as social inequality, are evident on a 

larger scale, especially in underdeveloped countries. In this bias, the consequence of the 

emergence of this social scourge causes increased corruption and brings drastic consequences 

for a society. We will see that the increase in corruption that plagues mainly the underdeveloped 

countries, such as Brazil, leads to a decrease in investments in the essential areas of an 

organized society, such as public security. Thus, the lack of investment causes the emergence 

and increase of the performance of criminal cells that take advantage of the inefficiency of the 

state to cause social chaos. With this, in this work, we will verify the consequences of the 

increase of the corruption and consequently the increase of the action of the organized crime as 

a threat to the national security, and how the Brazilian Armed Forces, especially the Brazilian 

Army, will have a fundamental role in the attempt of a search. of solution, with the Brazilian 

State and the Public Security Bodies, of this social scourge that for many is seen as a problem 

for national sovereignty. 

Keywords: Corruption. Organized crime. Social chaos. National security. National sovereignty. 

 

 



1. INTRODUÇÃO  

         Este trabalho visa verificar o papel do Exército Brasileiro na política 

de Segurança Nacional do nosso País, e as consequências do aumento da 

atuação do crime Organizado e dos casos de corrupção, na garantia da Defesa 

do Estado Democrático de Direito. 

         Neste cerne, a segurança nacional visa garantir a integridade do 

território nacional, a preservação dos interesses nacionais e de segurança do 

povo contra qualquer ameaça interna ou externa. Segundo Alcidez Munoz, 

(2002), Segurança Nacional envolve toda matéria pertinente à defesa da 

integridade do território, independência, sobrevivência e paz do país, suas 

instituições e valores materiais ou morais contra ameaças internas e externas 

A ameaça do crime organizado que se prolifera dos grandes centros 

urbanos até as regiões fronteiriças do País, a falta de presença e fiscalização 

do Estado no controle dos crimes transnacionais, aliado ao aumento dos casos 

de corrupção que afetam diretamente o desenvolvimento do País e aumentam 

a desigualdade social, são os grandes causadores da insegurança e 

insatisfação e consequentemente geram um problema para a Segurança 

nacional. 

         Diante desses aspectos apresentados vimos nos últimos anos o 

emprego do Exército Brasileiro em Operações de Garantia da lei e da Ordem 

(Op GLO), como solução para os problemas internos de segurança 

encontrados pelos Estados Brasileiros. 

O aumento vertiginoso da atuação do crime organizado nas principais 

metrópoles brasileiras e a ineficiência dos órgãos de segurança pública 

no enfrentamento desse tipo de ameaça têm demandado o crescente 

emprego das Forças Armadas, particularmente do Exército Brasileiro 

(EB), em operações de garantia da lei e da ordem (Op GLO). Tais 

operações ocorrem em um variado espectro de atividades e tarefas, 

que vão desde a atuação em presídios até o emprego em favelas, já 

que os índices de violência nas principais metrópoles brasileiras são 

elevadíssimos. Embora o Rio de Janeiro não seja a cidade com os 

maiores índices de criminalidade, por ser uma das capitais mais 

populosas e vitrine turística do País, as ocorrências violentas ocorridas 

na capital fluminense reverberam com mais intensidade causando forte 

impacto na opinião pública nacional e internacional. 

(NEGRÃO,2018,p13). 

                     

           



              

1.1 PROBLEMA 

        O estudo tratará de verificar o papel do Exército Brasileiro junto ao 

Estado, diante das questões que envolvem as ameaças à Segurança Nacional. 

Assim o problema da pesquisa poderá ser expressado da seguinte forma: 

De que forma o aumento do crime organizado e da corrupção deverá 

afetar à Segurança Nacional e neste contexto, como a instituição Exército 

Brasileiro deverá buscar uma estratégia de Defesa Nacional no combate ao 

Crime Organizado. E de que forma realizará sua preparação e 

operacionalização para a cumprir com sua missão constitucional de garantir a 

soberania nacional, a integridade do território nacional a lei e a ordem em face 

das consequências do aumento da corrupção. 

1.2 OBJETIVOS  

            O nosso objetivo será constatar que o aumento das ações do 

crime organizado, principalmente com relação aos crimes transfronteiriços, 

gera violência e instabilidade da paz social no interior do nosso País. Aliado ao 

aumento da corrupção que dificulta o desenvolvimento sócio econômico e 

diminui investimentos na área de Segurança Nacional. E, consequentemente, 

tem impacto negativo no preparo e emprego da Força Terrestre.   

1.3 JUSTIFICATIVAS  

A presente pesquisa pretende justificar o cenário Sócio Político do País e 

os desdobramentos para a política de Segurança Nacional, onde a falta de 

investimentos gera ineficiência, perda de projeção do poder no exterior e 

descontrole da faixa de fronteira.   

1.4 REVISÃO DE LITERATURA 

O referencial teórico desta pesquisa inicialmente se restringe aos autores 

que realizam um estudo dos impactos da corrupção e de sua proliferação em 

todos os níveis de uma sociedade no desenvolvimento e consequências para a 

Segurança Nacional. 

Para Hayashi, (2012), corrupção é um complexo fenômeno social, político 

e econômico que afeta o desenvolvimento de todos os países do mundo, em 

maior ou menor grau, seja em regimes autoritários ou democráticos, e em 

todos os sistemas econômicos.   

 Ainda segundo Hayashi, (2012), elenca algumas das consequências da 

corrupção na sociedade: 



Paolo Mauro realizou a primeira análise empírica no sentido de 

comparar indicadores de corrupção com níveis de eficiência e 

crescimento econômico. Os seus resultados apontaram que a 

corrupção reduz a taxa de investimento privado e, por consequência, o 

crescimento econômico. Partindo do pressuposto de que o crescimento 

econômico depende de variáveis como a poupança, a tecnologia e o 

investimento em educação ou capital humano, concluiu que a 

corrupção pode afugentar investimentos novos, por criar instabilidade 

política (HAYASHI, 2012) 

           Nessa linha de raciocínio poderemos verificar que investimentos na 

área de Defesa também serão afetados indiretamente, o que nos levará a uma 

diminuição do poder bélico e consequentemente enfraquecimento da projeção 

de poder no exterior. 

 Outro aspecto que será abordado nesta pesquisa serão os estudos 

relacionados ao crime organizado e sua projeção no território nacional e suas 

consequências para a Segurança Nacional. Neste estudo abordaremos os 

crimes transfronteiriços como tráfico de drogas e de armas e as consequências 

para o emprego da Força Terrestre. 

Segundo Muggah e Diniz, (2013), em uma concepção econômica do 

crime organizado:  

Enquanto maior potência econômica da América Latina, não é de se 

surpreender que o Brasil exiba uma presença significante do crime 

organizado tanto no mundo físico quanto virtual. De fato, estima-se que 

o país possua uma economia subterrânea, ou paralela, aproximando-

se dos R$ 697 bilhões, o equivalente a aproximadamente 17% do PIB 

nacional. Isso representa um incremento em termos monetários com 

relação a anos anteriores, apesar de um decréscimo quanto à 

proporção do PIB, o que é atribuído principalmente ao crescimento 

econômico sustentado e a políticas governamentais focadas na 

regularização do trabalho informal. A porcentagem específica dessa 

economia paralela devotada estritamente ao crime organizado não é 

clara e estimativas são, no melhor dos casos, extrapolações (MUGGAH 

E DINIZ, 2013)  

Desta forma podemos verificar que o Estado deve possuir políticas de 

controle das fronteiras para coibir estas atividades ilegais. Que geram recursos 

livres de impostos e ainda criam no interior de nosso País, outras formas de 

crimes relacionados a essas atividades ilícitas, traduzindo em insegurança e 

não manutenção da lei e da ordem pública.      

 



2.METODOLOGIA           

 A metodologia utilizada nesta pesquisa será a pesquisa bibliográfica 

relacionados as principais publicações sobre o fenômeno da corrupção e suas 

consequências para o desenvolvimento político, social e econômico de uma 

sociedade. Uma pesquisa sobre o crescente aumento do crime organizado, 

mais especificamente para o os crimes transnacionais, e as consequências 

para a insegurança no nosso território nacional e o estabelecimento da garantia 

da lei e da ordem. Neste contexto, de posse dos dados coletados, realizaremos 

uma comparação para verificarmos os efeitos na política de segurança nacional 

ocasionados pelo aumento vertiginoso da atuação do crime e o crescente da 

corrupção. E como essas políticas afetarão o emprego da Força Terrestre. 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 A CORRUPÇÃO NO BRASIL. 

  A corrupção no Brasil é um problema histórico que figura no cenário 

nacional durante alguns anos. Na tentativa de buscar algumas fontes para 

construção do conhecimento, veremos segundo Hayashi, (2012), que estudos 

do Programa Contra a Corrupção do Escritório sobre Drogas e Crime das 

Nações Unidas – UNODC, o conceito de corrupção é amplo, e inclui as práticas 

de suborno, propina, fraude, apropriação indébita ou qualquer desvio de 

recursos por parte de um funcionário público; assim como envolve casos de 

nepotismo, extorsão, tráfico de influência, utilização de informação privilegiada 

para fins pessoais e a compra e venda de sentenças judiciais, dentre diversas 

outras práticas. 

Na busca de tentar verificar os motivos pelos quais levam esse evento 

ocorrer e se alastra em todos os ramos de uma sociedade, podemos verificar o 

que Hayashi, (2012), aborda sobre as causas que  podem gerar corrupção: 

[...qualquer política com alto poder discricionário propicia práticas 

corruptas, tais como as restrições ao comércio exterior e subsídios 

governamentais, isto é, a imposição de licenças de 

importação/exportação, o protecionismo e a concessão de subsídios a 

certos setores da economia. Economias com menos subsídios ou mais 

abertas ao comércio exterior, por não discriminarem grupos 

beneficiários, estão associadas a menores níveis de corrupção; baixo 

nível de salários: os reduzidos salários são um estímulo à busca de 

fontes alternativas para complementação da renda e isso é passível de 

ocorrer tanto com funcionários do setor público quanto do privado; 

sistema político: o nível de corrupção do sistema político tende a estar 

associado ao nível de competição política. É provável que o nível de 



corrupção seja maior em regimes autoritários, com menor pressão 

política; desigualdade social e de direitos: a aceitação da diferença de 

direitos entre setores da sociedade promove a impunidade sobre 

práticas corruptas. (HAYASHI, 2012). 

No Brasil as práticas da corrupção estão presentes desde o período 

colonial, legitimamente institucionalizada nos regimes da época. Porém com a 

República e a Democracia ela se torna um problema a ser combatido por esses 

regimes, por terem que proteger e sustentar o que é público. Segundo Lorente 

(2016), no Brasil da Carta de 1988, que constitui o país como república e 

democracia, a corrupção se põe como um entrave. Não apenas por ela estar 

em desacordo com a constituição normativa do país, mas por ela ser um 

problema grave aos olhos da opinião pública. Em 2008, 77% da população 

brasileira considera o problema da corrupção muito grave e 20% o considera 

grave, colocando-o como fenômeno fundamental da vida pública nacional; e a 

maior parte dos entrevistados classifica o Legislativo, seguido pelos órgãos de 

polícia e pela classe empresarial como os setores mais afetados pela 

corrupção. 

Com base nesta análise podemos verificar que a corrupção afeta 

diretamente a vida pública Brasileira e órgãos essenciais para a proteção do 

bem público. 

3.2 CONSEQUÊNCIAS DO AUMENTO DA CORRUPÇÃO. 

No cenário Político brasileiros, os tempos atuais têm apresentado um 

aumento exponencial dos casos de corrupção. Diariamente nos deparamos 

com noticiários sobre desvio de dinheiro público, sonegação de impostos, 

crimes de responsabilidade, tráfico de influência, corrupção ativa entre outros. 

Diante deste cenário as causas desse fenômeno pode ser explicada: 

[...ideia de, de que dentre as causas mais comuns para a corrupção 

está à falta de transparência do servidor público, a ganância pelo 

poder, o nível da desigualdade social, os padrões culturais e éticos, as 

injustiças sociais e a falta de controle para com a impunidade. 

(OLIVEIRA, 2008) 

Ainda para explicar esse evento que transforma a sociedade podemos 

observar no que Oliveira nos diz: 

[... a corrupção tem se generalizado de tal forma que" pessoas e 

corporações têm sido genericamente incentivadas à aspiração do 

sucesso pelos caminhos transversos de uma moral de ocasião e do 

recurso gracioso à liberdade do Estado " (OLIVEIRA, 2008).  



Outras formas de verificarmos os motivos do aumento da corrupção no 

Brasil, nos dias atuais, está evidenciado nas conclusões de Oliveira,(2008): 

[...o qual traz a descentralização adotada pelo Brasil por força 

da Constituição Federal de 1988, para com a prestação de serviços 

públicos essenciais, como a saúde, segurança e a educação, as verbas 

para tanto são passadas da União para os municípios para posterior 

prestação de contas. Como a arrecadação direta nos municípios pouco 

representa no orçamento, algumas vezes nula se for em municípios 

menores, a cobrança da população para uma regular aplicação dos 

recursos públicos é reduzida. (OLIVEIRA,2008). 

É de se considerar que em países de terceiro mundo, onde existam 

problemas sociais que exigem do Estado políticas sociais e investimentos na 

área de infraestrutura e segurança, desvios de dinheiro público causem um 

agravamento da situação social.  

[...a corrupção mina a capacidade de investimento estatal, os recursos 

públicos são direcionados para uma pequena parcela da população, e 

pouco sobra para investimentos voltados as necessidades da maioria, 

somado com o agravo do mal gerenciamento do poder público, que 

pouco faz. Com a desigual divisão dos bens públicos, é corroído um 

dos valores éticos já mencionados, a confiança pessoal, dando espaço 

à revolta e à violência, que é crescente a cada ano, deixando a 

população desconfiada da capacidade do Estado como promotor de 

desenvolvimento e justiça social. (OLIVEIRA, 2008, p.60).  

Em uma outra tentativa de buscar a causa para o aumento da corrupção 

no Brasil nos dias atuais, não podemos deixar de avaliar a dificuldades que as 

instituições tem em penalizar os responsáveis pelos efeitos da corrupção. 

Brüning (1997) traz um relevante comentário, “...as leis brasileiras não foram 

feitas para punir quem possui grande poder econômico e grande influência. 

Nem as leis, nem os órgãos de investigação e repressão. Por isso que esses 

atos corruptos que são cometidos, normalmente por grupos poderosos, 

continuam, em sua grande maioria, saindo impunes. Ele ainda coloca que as 

penas no Brasil para crimes de corrupção são muito leves, comparadas com a 

gravidade e a dimensão dos danos causados, tanto morais quanto materiais.” 

Dentro desses aspectos citados como causas para o aumento da 

corrução, é fácil compreender a escassez de recursos para investimentos em 

segurança pública nos países subdesenvolvidos. Vimos recentemente cortes 

no orçamento das Forças Armadas, que consequentemente geram 

obsolescência do material e atraso de desenvolvimento de projetos 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


estratégicos para que as Foças Armadas para que a mesma desempenhe sua 

missão constitucional de defesa da pátria e garantia da lei e da ordem. 

Diante desse quadro o Exército Brasileiro têm se mostrado eficiente na 

gestão dos recursos escassos, com projetos de repotencialização dos materiais 

de emprego militar e investindo em simuladores para diminuir o custo de 

adestramento de suas diversas tropas, na tentativa de encontrar uma solução 

para mitigar os efeitos dos cortes orçamentários. 

3.3 DESAFIOS PARA O EXÉRCITO BRASILEIRO NA ADEQUAÇÃO À 

FALTA DE RECURSO.  

Verificamos que durante os últimos anos o Ministério da Defesa têm sido 

alvo de cortes em seu orçamento. Vários fatores contribuem para essa 

tendência, porém vimos no desenvolver deste trabalho, que a corrupção tem 

parcela significativa no corte orçamentário dos ministérios e 

,consequentemente, falta de investimento em áreas sensíveis da para o 

desenvolvimento social. 

Segundo Azevedo, (2017), O Comando do Exército afirmou que a 

corporação carece de recursos para o pagamento de água, luz, telefone e 

alimentação e explicou que as medidas restritivas, como a redução do horário 

de expediente nas segundas e sextas-feiras, são consequências do 

congelamento de R$ 580 milhões feito pelo governo. 

Neste contexto, podemos verificar os problemas ocasionados pelas 

restrições orçamentárias. Cabendo ao Exército buscar soluções para 

adequação desta realidade. 

Este quadro está sendo amenizado com o emprego do Exército em 

operações de Garantia da Lei e da Ordem, e Operações conjuntas com 

Agências e ações de auxílio à população, que contribuem em recebimento de 

recursos extra Ministeriais e adestramento da tropa.  

A mentalidade de tentar minimizar os problemas resultantes da falta de 

recursos orçamentários, está presente no Plano Estratégico do Exército em seu 

Objetivo Específico de nr 15 : 

• OEE 15 - MAXIMIZAR A OBTENÇÃO DE RECURSOS DO 

ORÇAMENTO E DE OUTRAS FONTES ESTRATÉGIAS/AÇÕES 

ESTRATÉGICAS: a) Realização de gestões para assegurar orçamento 

compatível, previsível e regular: - Buscar, permanentemente, a 

obtenção de recursos orçamentários necessários para a 

implementação de todos os projetos do Exército. - Buscar enquadrar, 

como despesas ressalvadas e/ou obrigatórias, na Lei de Diretrizes 



Orçamentárias, a maior parcela dos recursos orçamentários, bem como 

obter tratamento que não restrinja a execução dos recursos alocados 

na LOA. - Criar uma estrutura de assessoria efetiva, constituída de 

militares e civis com perfis adequados ao relacionamento com diversos 

órgãos. b) Realização de gestões para o aporte de recursos de outras 

fontes: - Buscar, permanentemente, a obtenção de recursos 

orçamentários provenientes de outras fontes de financiamento para 

todos os projetos do Exército. - Incrementar a obtenção e a gestão de 

recursos decorrentes de instrumentos de parcerias, com ênfase para 

os destaques. - Criar uma estrutura de assessoria efetiva, constituída 

de militares e civis com perfis adequados ao relacionamento com os 

diversos órgãos. (BRASIL,2019) 

3.4 O CRIME ORGANIZADO. 

No decorrer do estudo não foi verificado um consenso formal sobre a 

definição sobre o crime organizado, segundo Visacro, (2009), um conceito 

formal é incapaz de abranger com efetiva utilidade jurídica e sociológica todo o 

espectro de atividades, organizações e práticas usualmente aceitas como 

crime organizado. 

Para termos um conceito que nos ajude a entender esse fenômeno e para 

servir de base para o trabalho estudado, na busca de impactos da ação do 

crime organizado para o emprego da Força Terrestre, Lins (2004) 

 [...] “a partir da denominação ‘crime organizado’ se pode inferir a 

convergência de pessoas com o mesmo objetivo para a consecução de 

crimes de maneira organizada, e não com uma mera eventualidade ou 

coincidência de fatores”. Essa associação pode ocorrer com as mais 

diversas finalidades e objetivos, caracterizando desde organizações 

criminosas de “colarinho branco”, que englobam empresários, políticos 

e agentes públicos em crimes que, normalmente, envolvem a 

corrupção voltada para a obtenção de favorecimentos, vantagens 

ilícitas e desvio de recursos públicos, até quadrilhas de 

narcotraficantes, contrabandistas, ladrões de bancos, traficantes de 

armas, empresários de jogos ilegais, redes de prostituição, dentre 

outras. (LINS,2004). 

No Brasil o surgimento do crime organizado tem suas origens no 

Cangaço, movimento que ocorreu no nordeste no final do século XIX. Este 

movimento caracterizava por possuir organização hierárquica, realizavam 

saques, sequestros, roubos e extorsões com intuito para angariar recursos. No 

início dos anos 70 houve o surgimento das facções criminosas na Brasil, tais 

como o Comando Vermelho (CV), grupo oriundo da convivência em presídios 

nacionais de presos políticos e presos comuns. Inicialmente o grupo 



organizado atuava em assalto a bancos, porém a partir dos anos 80, se 

especializou no tráfico e comercialização de drogas, assumindo todo o controle 

das atividades ilícitas no estado do Rio de janeiro. Nos dias atuais originaram 

ramificações que disputam o tráfico e a comercialização de drogas no país, são 

eles os denominados Primeiro Comando da Capital (PCC), Amigos dos Amigos 

(ADA), Terceiro Comando Puro (TCP) e Família do Norte (FDN). 

Recentemente têm se verificado o aumento da atividades desses grupos 

organizados, chegando a ter atuação no cenário internacional. Ao tratar do 

assunto, um artigo de Defesa Nacional, assegura que: 

A globalização do crime também subverte a ordem territorial do Estado, 

transformando procedimentos governamentais de forma profunda e 

deixando-os, em muitos casos, efetivamente de mãos atadas. A 

novidade é a conexão global do crime organizado, condicionando 

relações internacionais, tanto econômicas como políticas, à escala e ao 

dinamismo da economia do crime. Embora o tráfico de drogas seja o 

ramo de atividade mais significativo da nova economia do crime, todos 

os tráficos praticados por esse sistema subterrâneo cujo poder se 

estende por todo o planeta – armas, biopirataria, tecnologia, materiais 

radioativos, prostituição, obras de arte, seres humanos, órgãos 

humanos, mercenários e contrabando, dos mais diversos produtos de e 

para qualquer parte do mundo, estão interligados pela grande matriz de 

todos os atos ilícitos e a lavagem de dinheiro. Sem ela a economia do 

crime não seria global e, tampouco lucrativa. (SANTA BÁRBARA, 

2005). 

3.5 IMPACTO DO CRIME ORGANIZADO NA SEGURANÇA PÚBLICA. 

Na busca de dados que justifiquem o impacto da atuação do crime 

organizado na sociedade e nas políticas de segurança públicas, dois 

documentos foram consultados para embasar nossa pesquisa: Anuário 

Brasileiro de Segurança Pública de 2018, elaborado pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública (FBSP) e Atlas da violência de 2018, elaborado 

conjuntamente pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo 

FBSP. 

Segundo levantamento realizado no Anuário Brasileiro de Segurança 

Publica, foram registrados no País mais de 63000 mortes violentas no ano de 

2107. Esse número é 3% maior que o registrado em 2017. Dentro desse 

número em sua maior parte, por conta de conflitos entre facções criminosas no 

controle do  tráfico e comercialização de drogas, em intervenções federais e 

intervenções Federais. 



Ainda segundo a pesquisa realizada pelo FBSP houve, em 2017, um 

gasto na casa dos 85 bilhões de reais com Políticas de Segurança Pública no 

País. O que refere a 1,3% do PIB brasileiro gasto em segurança pública. 

Porém verificamos que apesar das elevadas quantias gasta o número da 

violência vêm aumentando. 

 

Figura 1– Infográfico do Anuário da Segurança Pública 2018 
Fonte: FBSP (2018) 

  Já no levantamento realizado conjuntamente pelo IPEA e pelo FBSP no 

Atlas da Violência de 2018, busca-se verificar as causas para esses números 

elevados de homicídios. No relatório apresentado, o Atlas da Violência explicita 

a atuação do crime organizado como um dos fatores para essa situação crítica 

de segurança pública: 

De fato, existem inúmeros fatores a impulsionar a violência letal no 

país, como a profunda desigualdade econômica e social, a inoperância 

do sistema de segurança pública, a grande presença de mercados 

ilícitos e facções criminosas e o grande número de armas de fogo 

espalhadas pelo Brasil afora. Esses fatores continuam desafiando 

governos e sociedade e continuam pressionando a taxa de crimes 

letais, sobretudo no Norte e no Nordeste do país. [...] (IPEA, 2018, p. 

24.)  

Estes dados apresentados nesta pesquisa nos mostram a necessidade de 

Políticas de Segurança Públicas eficientes no combate ao crime organizado, 

pois a atuação desses elementos tem gerado insegurança, aumento da 

violência Urbana, e consequentemente aumento do gasto ao tentar combater o 

de forma paliativa esse problema social. 



Segundo Souza, (2018), estima-se que o valor presente da perda da 

capacidade produtiva é de cerca de 550 mil reais para cada homicídio de 

jovens de 13 a 25 anos, gerando uma perda cumulativa de capacidade 

produtiva, entre 1996 e 2015, que supera os 450 bilhões de reais. 

 No mesmo sentido, o Relatório de Conjuntura da Secretaria de Estudos 

Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) intitulado “Custos 

Econômicos da Criminalidade no Brasil” (BRASIL, 2018), indica que os custos 

econômicos decorrentes da criminalidade cresceram uma média de 4,5% ao 

ano, no período de 1996 a 2015, atingindo nesse último ano o percentual de 

4,38% do PIB nacional, considerando como componentes os gastos com 

segurança pública (1,35% do PIB), segurança privada (0,94% do PIB), seguros 

e perdas materiais (0,8% do PIB), custos judiciais (0,58% do PIB), perda de 

capacidade produtiva (0,40% do PIB), encarceramento (0,26% do PIB) e custos 

dos serviços médicos e terapêuticos (0,05% do PIB). 

Desta forma como o Brasil vem passando por um processo de 

estagnação econômica, a falta de recursos, afeta diretamente as Políticas de 

Segurança Pública. Neste sentido temos visto com frequência a atuação do 

Exército Brasileiro em operações de Garantia da Lei e da Ordem, como uma 

forma de atuar pontualmente nos problemas de violência urbana muita das 

vezes consequências da atuação do Crime Organizado. 

3.6 EMPREGO DO EXÉRCITO NO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO. 

Neste subcapítulo da pesquisa abordaremos o emprego do Exército 

Brasileiro no combate ao crime organizado. Algumas pesquisas com relatos de 

Militares que participaram de operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), 

auxiliaram na busca do conhecimento para melhor abordar este assunto. 

Para Souza, (2018), houve uma forte tendência de concordância em 

relação à afirmação de que o Crime Organizado é a maior ameaça a soberania 

Nacional. Há um amplo consenso a respeito de ser o crime organizado uma 

ameaça muito séria ao Estado brasileiro, certamente uma das mais relevantes. 

Ainda segundo Souza, (2018), o General Sinott Lopes, antigo 

Comandante da 1ª Divisão de Exército e do Comando Conjunto das Forças 

Armadas para Emprego na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, 

em entrevista realizada, destaca a intrínseca relação entre o crime organizado 

e a corrupção, ressaltando seu entendimento de que esse tipo de criminalidade 

também abrange estruturas do Estado envolvidas em esquemas de corrupção, 



as quais, intencionalmente ou por omissão, deixam de resolver problemas 

relacionados à segurança pública que são de sua responsabilidade. 

Outra questão que não pode ser deixada de ser observada, é quanto a 

responsabilidade de combate ao crime organizado e suas ramificações. 

Sabemos, como já foi destacado nesta pesquisa, que a Missão constitucional 

das Forças Armadas é de Defesa da Pátria, Garantia dos Direitos 

Constitucionais e Garantia da Lei e da Ordem. Cabendo aos Órgãos de 

Segurança Pública (OSP) efetivamente essa missão de combate ao crime 

organizado. Contudo sabemos que o Crime Organizado tem atuação além dos 

limites dos Estados da Federação, e muitas vezes o início do Ilícito ocorre nas 

fronteiras do nosso País. Segundo Souza, (2018), o General de Brigada 

Vasconcellos, que no ano de 2018 respondia pela Inspetoria Geral das Polícias 

Militares do COTER, relatou em entrevista realizada, que as polícias civis e 

militares são órgãos estaduais, enquanto as facções do crime organizado 

perpassam as fronteiras dos estados e do País, e, por mais que já exista uma 

Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela ainda não possui a capacidade 

de coordenar todos os Órgãos de Segurança Pública no enfrentamento ao 

crime organizado, embora se esteja caminhando para isso. 

Ainda seguindo nesta linha de raciocínio, podemos constatar que os OSP 

possuem uma limitação em seu emprego para combater efetivamente o crime 

organizado e suas ramificações. Neste sentido Souza, (2018) traz o 

entendimento que emprego do EB deve ser feito no sentido de dar suporte e 

garantir a atuação dos OSP, os quais serão a principal força de enfrentamento 

do crime organizado. Segundo essa perspectiva, o atual emprego do EB no Rio 

de Janeiro e a própria Intervenção Federal no Estado demonstram claramente 

esse posicionamento no sentido de fortalecer a atuação dos órgãos de 

segurança pública. Nesse sentido, as Forças Armadas assumem o papel de 

indutores dos órgãos de segurança pública, capacitando-os para que 

recuperem sua capacidade operacional e possam efetivamente se engajar no 

combate ao crime organizado. 

3.7 DESAFIOS DE ORDEM OPERACIONAL PARA O EMPREGO DO 

EXÉRCITO BRASILEIRO NO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO. 

Como foi abordado neste trabalho, especialistas apontam que é missão 

dos Órgãos de Segurança Pública o combate ao crime organizado e suas 

ramificações de forma eficiente para melhorar o bem estar social e garantir a 

sensação de segurança o qual tanto a sociedade almeja. Entretanto, como 



vimos também, o aumento da corrupção e consequentemente a falta de 

investimentos na área de segurança pública, fazem com que a atuação do 

crime organizado em larga escala e além dos limites fronteiriços dos Estados e 

até mesmo do território nacional, sejam uma ameaça á soberania nacional. 

Neste sentido o Exército Brasileiro deve estar preparado operacionalmente 

para emprego imediato nas diversas situações que os OSP tiverem seu 

emprego limitado. 

O Exército Brasileiro ao ser empregado em GLO no combate ao crime 

organizado, estará sujeito á um ambiente complexo chamado pelos 

especialistas de Amplo Espectro. Neste ambiente operacional, as situações de 

combate são totalmente imprevisíveis e volátil quanto ao conhecimento 

situacional das operações. Aliado á presença constante da população civil e 

dos órgãos da mídia fazem de um ambiente sensível que requer por parte da 

tropa empregada adestramento específico e regras de engajamento bem 

definidas para o sucesso da missão. 

Neste sentido Souza, (2018) aborda: 

Os programas-padrão do Exército estabelecem os objetivos específicos 

de adestramento das tropas do EB serem empregadas em operações 

de GLO. Entretanto, devido às características irregulares do terreno, à 

presença constante da população (nem sempre favorável ao emprego 

da tropa) e ao modus operandi das facções criminosas, há a 

necessidade de serem implementados treinamentos específicos para a 

tropa convencional do EB, particularmente visando o emprego em 

favelas. Esses treinamentos, além das tradicionais instruções sobre 

regras de engajamento, postos de bloqueio e controle de vias urbanas 

(PBCVU), check points, patrulhamento ostensivo a pé e motorizado, 

devem incluir a realização de módulos avançados de tiro individual e de 

fração, progressão em favelas e engajamento em ambientes 

confinados. As forças de operações especiais do Exército e dos órgãos 

de segurança pública, como o Batalhão de Operações Especiais 

(BOPE) da Polícia Militar e a Coordenadoria de Recursos Especiais 

(CORE) da Polícia Civil, no Rio de Janeiro, são elementos com grande 

expertise nesse tipo de operação e podem ser muito úteis para elevar a 

capacitação operacional de tropas convencionais, possibilitando o seu 

emprego com o máximo de eficácia, o mínimo de baixas e danos 

colaterais.(SOUZA, 2018). 

Outros aspectos também devem ser considerados para que o emprego do 

EB em operações de GLO no combate ao crime organizado seja eficiente e 

obtenha o estado final desejado. Durante o emprego da Força Terrestre na 



Intervenção Federal de 2018 podemos verificar que a Unidade de Comando 

entre a Força Terrestre e os OSP foi fator preponderante para o êxito das 

Ações. Souza (2018), nos traz que durante a Intervenção Federal no Rio de 

Janeiro embora não seja um uma intervenção militar, o fato de ter sido nomeado 

como Interventor o General de Exército Braga Netto, também Comandante Militar 

do Leste, tornou possível a colocação das tropas das Forças Armadas e dos OSP 

estaduais do Rio de Janeiro sob um comando único. O próprio General Braga 

Netto ressalta esse aspecto como um importante diferencial que contribui para o 

êxito das ações. 

Também não menos importante, o emprego do Exército Brasileiro em 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem deverá possuir um suporte do Sistema 

de Inteligência que garanta previsibilidade e conhecimento situacional do ambiente 

operacional. Neste sentido, cresce de importância a integração dos sistemas de 

Inteligência dos OSP e do EB para que as informações sejam melhor aproveitadas 

dando melhores condições ao Comandante da Operação realizar seu 

planejamento e decisão das linhas de ação. Com a finalidade de embasar essa 

ideia, Souza, (2018), traz um relato do Gen Bda Miranda Filho, Cmt da 9ª Bda Inf 

Mtz no período da intervenção do Rio de Janeiro-RJ, em que a inteligência de 

qualidade é essencial para que ao entrar numa determinada comunidade, para 

fazer face a uma determinada facção, se saiba previamente o que se vai 

encontrar e até onde se deve ir. Ressalta, entretanto, que muito comumente se 

verifica o equívoco, principalmente por parte da mídia, de se considerar que o 

trabalho de inteligência pressupõe a ausência de confronto. 

Outros aspectos de ordem operacional, não menos importantes, devem 

ser considerados para que o Exército obtenha sucesso nas operações de GLO 

no combate ao crime organizado. Neste contexto Souza, (2018) nos traz que 

além dos desafios de ordem legal, doutrinária e operacional, outros fatores 

foram levantados como fundamentais para o EB obter êxito nas operações de 

segurança pública voltadas para o combate ao crime organizado. Dentre eles, 

merecem destaque o envolvimento dos demais setores do Estado e da 

sociedade, o controle da dimensão informacional, o aperfeiçoamento de 

políticas voltadas para menores infratores e o cuidado para que não ocorra a 

perda da capacidade operativa voltada para a defesa externa, como será 

exposto a seguir. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste 



trabalho, conclui-se que a presente pesquisa bibliográfica atendeu ao 

pretendido, ampliando a compreensão sobre as consequências do aumento da 

corrupção e atuação do crime organizado como ameaça a soberania nacional e 

o papel do Exército Brasileiro diante deste quadro. 

A revisão de literatura possibilitou verificar o entendimento do fenômeno 

da corrupção e seus efeitos para uma sociedade. Neste estudo pudemos 

verificar que o aumento da corrupção afeta diretamente investimentos por 

partes do Estado em áreas sensíveis, no qual se enquadra a Segurança 

Pública. Desta forma este ambiente favorece a ineficiência por parte dos 

Órgãos de Segurança Pública no combate aos vetores do Crime Organizado, 

por questões de limitação técnica e de material. 

Foi verificado em nossa pesquisa que os fenômenos da atuação do 

Crime Organizado vêm aumentando e suas áreas de atuação estão além das 

fronteiras dos Estados e até mesmo além dos limites fronteiriços do nosso 

País, sendo encarado por muitos especialistas como um problema grave à 

Soberania Nacional. Desta forma, a ineficiência e a falta de coordenação dos 

OSP no combate ao crime organizado são evidenciados e o emprego das 

Forças Armadas, em específico o Exército Brasileiro, se faz necessário para 

tentar coibir ilícitos fronteiriços e Garantia da Lei e da Ordem. 

Vimos no nosso estudo que constitucionalmente o emprego das Forças 

Armadas deve estar pautado para defesa da pátria, garantia dos direitos 

constitucionais e garantia da lei e da ordem. Para muitos especialistas é 

responsabilidade dos OSP o combate ao Crime Organizado, porém por 

ineficiência destes se faz necessário o emprego das Forças Armadas. Nesse 

sentido para alguns especialistas, as Forças Armadas deveria atuar somente 

no auxílio a preparação operacional e de material aos OSP na sua missão 

principal de combate ao Crime Organizado. Porém o que temos visto com mais 

frequência é o emprego do Exército Brasileiro em operações de GLO no 

combate ao Crime Organizado. 

Desta forma, nossa pesquisa tentou chegar à conclusão de que com o 

aumento da corrupção e consequentemente o aumento da atuação do crime 

organizado, e agravamento da situação da segurança pública, o Exército 

Brasileiro continuará dando sua parcela de contribuição na solução desse 

problema social. E que em síntese irão fazer com que a Força Terrestre 

mantenha o aprimoramento de suas capacidades para atuar nos diversos 



ambientes operacionais que se apresentarem, nesta nova concepção do amplo 

espectro, e que os principais desafios a serem superados pelo Exército e pelo 

Estado Brasileiro, se alcance uma solução para a crise na segurança pública, 

que para muitos é um problema à Soberania Nacional. 
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