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AS FORÇAS ARMADAS E A SEGURANÇA PÚBLICA: NECESSIDADE, DESVIO 
OU PARALISAÇÃO DA MISSÃO CONSTITUCIONAL? 

 
Daniel Marchena Valote 

Vinícius Ferreira Dardengo 

RESUMO 

Com o crescente aumento dos índices de violência, as Forças Armadas tem sido 

solicitadas de forma recorrente para atuar na segurança pública, gerando 

questionamentos sobre a legalidade e efetividade dessas ações. O objetivo deste 

trabalho foi estabelecer a relação entre as Forças Armadas e a Segurança pública, 

através da análise das leis relativas ao tema e avaliação da a opinião de militares 

que já participaram de missões deste tipo. Para isto, realizou-se revisão de literatura 

em bases de dados eletrônicas e na biblioteca de monografias da EsAO, bem como 

aplicação de questionário e entrevistas on-line com militares participantes de 

operações de garantia da lei e da ordem. Concluiu-se que as Forças Armadas não 

estão no rol de instituições responsáveis pela segurança pública, mas podem atuar 

em casos extremos quando estas instituições se encontram incapazes ou 

insuficientes, desde que a participação seja de caráter episódico, em uma área 

delimitada, e haja solicitação do Presidente da República.  

 

Palavras-chave: Segurança Pública. Forças Armadas. Intervenção militar. Brasil. 
 
ABSTRACT 
With the increasing rates of violence, the Armed Forces have been repeatedly 
requested to act in public security, raising questions about the legality and 
effectiveness of these actions. The objective of this work was to establish the 
relationship between the Armed Forces and the Public Security, through the analysis 
of the laws related to the subject and the opinion of the military that already 
participated in missions of this type. To this end, a literature review was conducted in 
electronic databases and in the EsAO monograph library, as well as the application 
of a questionnaire and online interviews with military personnel participating in law 
and order assurance operations. It was concluded that the Armed Forces are not in 
the list of institutions responsible for public security, but may act in extreme cases 
when these institutions are unable or insufficient, provided that participation is 
episodic in a delimited area, and upon request. of the President of the Republic.  
Keywords: Public security. Armed forces. Military intervention. Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO  

O termo Segurança Pública é bastante abrangente e envolve diversos 

conceitos, de maneira sucinta, podemos defini-lo como um direito fundamental que 

permite o cidadão exercer todos os outros direitos previstos na Constituição, em 

especial proteção à vida, reunião, liberdade e propriedade. Segurança Pública é 

dever do Estado e envolve não somente proteção contra roubos e agressões, mas 

também a prestação social, como o amparo em situações de doença e invalidez. Na 

Constituição Federal de 1998, este tema é abordado nos artigos 5º, 6º e 144 

(MINUSCOLI e ALMEIDA, 2016). No glossário das Forças Armadas de 2015, a 

Segurança Pública é definida como "garantia que o Estado proporciona à Nação, a 

fim de assegurar a ordem pública, ou seja, ausência de prejuízo aos direitos do 

cidadão, pelo eficiente funcionamento dos órgãos do Estado." 

O artigo 144 da Constituição prevê que a Segurança Pública seja garantida 

pelo exercício 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. Consta ainda o direito dos municípios de “constituir guardas 

municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme 

dispuser a lei.” 

A segurança pública, portanto, não é obrigação delegada às Forças Armadas 

(FFAA). Desde a proclamação da República, a Carta Magna de 1891, passou a 

prever a autonomia dos Estados Federativos, que não deveriam sofrer intervenção 

do governo federal, exceto quando houvesse necessidade de restabelecer a ordem 

e tranquilidade. Essa ideia se repetiu nas constituições seguintes de 1934 (art. 162), 

de 1937 (art. 166, in fine), de 1946 (art. 177), de 1967 (art. 92, §1º), de 1969 (art. 

91) e, finalmente, no art. 142 da Constituição Federal de 1988. Conforme a 

Constituição atual, a função primordial do Exército é a defesa da Pátria e a garantia 

dos poderes constitucionais, da lei e da ordem (Nobre, 2007 e Rudolfo, 2008).  

Sendo dever do Exército garantir a ordem, muito se questiona sobre sua 

atuação na Segurança Pública, já que a ausência de segurança caracterizaria por si 

só um estado de desordem. (Nobre, 2007). 

 

 

1.1 PROBLEMA 

O aumento do índice de criminalidade concomitantemente com a má 

preparação e remuneração dos policiais, tem revelado a dificuldade dos Estados em 



garantir segurança, precisando muitas vezes recorrer ao apoio das Forças Armadas 

como vem ocorrendo principalmente em grandes capitais.  

Diante dessas atuações militares, vemos a sociedade dividida. De um lado, 

há pessoas contrárias, por temerem o surgimento de condição favorável a instalação 

de um governo autoritário ou por questionarem o preparo das instituições militares 

para missões internas. Há também ainda o receio de admitir a incompetência dos 

órgãos responsáveis em cumprir seu papel na segurança. Em contrapartida estão 

os grupos que apoiam veemente as intervenções miliares por acreditarem que a 

capacidade bélica do Exército seria a única esperança para restauração da ordem 

(MUNIZ E JÚNIOR, 2007).  

O uso das Forças Armadas na resolução de conflitos internos, de acordo com 

pedidos políticos, tem sido uma realidade, mas há lacunas sobre o quanto essas 

precisam ser capacitadas como polícias, sem fugir de seu dever primário, como 

defensoras da Pátria e garantidoras dos poderes constitucionais 

Para orientar a pesquisa e elucidar questões sobre as demandas do Exército 

foi formulado o seguinte problema: A atuação das Forças armadas na segurança 

pública é uma necessidade, desvio ou paralisação da missão constitucional?  

 

1.2 OBJETIVOS 

Para estabelecer a relação entre as Forças Armadas e a Segurança pública, 

este estudo pretende analisar as leis relativas ao tema e avaliar a opinião de militares 

em intervenções já realizadas. 

Para atingir o objetivo geral do estudo, os seguintes objetivos específicos 

foram formulados, para permitir um desenvolvimento lógico do raciocínio 

apresentado: 

a) Identificar as situações onde o emprego das Forças Armadas é 

imprescindível para garantir a segurança.  

b) Interpretar as leis relativas à intervenção das Forças Armadas nas questões 

de Segurança pública; 

c) Expor a opinião e experiência de militares que já participaram de alguma 

intervenção. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 A atuação das Forças Armadas precisa ser muito avaliada e planejada, pois 

pode causar a diminuição da atuação dos órgãos da Segurança Pública (como as 

polícias), encarregados especificamente de prover a segurança dos Estados-



membros. Assim como a não observância do texto constitucional pode levar ao 

enfraquecimento do Estado democrático de direito e a desarmonia dos três poderes 

(Felizardo e Amaral, 2009). 

Tanto entre militares quanto entre civis existem dúvidas sobre como e quando 

as Forças Armadas podem e devem atuar, esclarecer este assunto é, portanto, 

interesse de um grande público (Felizardo e Amaral, 2009).  

  Através da análise da opinião de militares que participaram efetivamente de 

operações de segurança pública, pode-se traçar um panorama dos resultados, 

ajudando as Forças Armadas em planejamentos futuros.  

O presente estudo se justifica por promover uma pesquisa a respeito de um 

tema atual, que vem sendo amplamente questionado na mídia, e de grande 

importância para auxiliar no desenvolvimento e execução de intervenções futuras. 

  

2 METODOLOGIA 

Os subsídios para formular uma possível resposta as questões propostas, 

foram colhidos através de leitura analítica e fichamento das fontes, aplicação de 

questionários, argumentação e discussão de resultados. 

 

2.1 Revisão de literatura 

 A pesquisa iniciou com a definição de termos e conceitos, sendo baseada em 

uma revisão de literatura no período de jan/2000 a jan/2019. Esta delimitação se 

baseou na necessidade de buscar fontes atuais.  

 Foram utilizadas as palavras-chave Segurança Pública, Forças Armadas, 

Intervenção Militar, Brasil, juntamente com seus correlatos em inglês nas bases de 

dados Lilacs, Scielo, RedeBIE, Pergamum, em sítios eletrônicos de procura na 

Internet e biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(EsAO), sendo selecionados apenas artigos em português.   

a. Critério de inclusão: 

-Estudos publicados em português ou inglês, relacionados à qualquer tipo de 

intervenção militar em ambiente urbano brasileiro;  

-Estudos e matérias jornalísticas referentes a Operações de Garantia da Lei 

e da Ordem no Brasil;  

-Estudos referentes ao poder de polícia das Forças Armadas.  

 

b. Critério de exclusão: 



-Estudos relacionados a intervenções militares em regiões de fronteiras e 

selva.  

 

2.2 Coleta de Dados 

 Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de entrevista 

exploratória e questionários.  

 

2.2.1 Entrevistas 

Visando ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências relevantes, 

foram realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes militares em ordem 

cronológica de execução: 

  

Cap Max Cmt SU Op Cidade de Deus, Penha, 

Vila Kenedy, Lins, Bateau Mouche, 

Chacrinha, Cocanca, Barão, Minha 

deusa, Batan, Vila Vintém. 

Cap Eduardo Santos Cmt SU pacificação Alemão e Penha, 

Auxílio aos OSP 2017 e Intervenção 

Federal 2018. 

Cap Coelho Cmt SU na intervenção RJ 2018 

Cap Andrade Cmt pel Op na Fx Fronteira nos anos 

10/11; Cmt SU nas Op Seg Copa do 

Mundo FIFA 2014 e Op Seg JOP Rio. 

      

2.2.2 Questionários 

Por ser um número alto, não foi possível estimar o número de militares 

envolvidos em missões do tipo GLO (Garantia da Lei e da Ordem) nos últimos 19 

anos. A distribuição dos questionários limitou-se então a 150 militares da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais e de diversas OM, com postos entre 3º sargento e 

coronel, sendo feita via e-mail. 

Para análise dos resultados, foram levados em consideração apenas os 

questionários daqueles que haviam participado de alguma GLO no período 

pesquisado, somando uma amostra de 83 militares. 

 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

 Nome Justificativa 



3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O art. 144 da Constituição Federal é o principal instrumento legislativo que 

visa organizar a segurança pública no país. Este artigo designa os órgãos 

relacionados e regula as funções respectivas, in verbis:  

“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.” 

Observa-se que a Constituição determina que a responsabilidade pela 

Segurança Pública não é apenas do Estado, mas de todos os cidadãos, que devem, 

portanto, contribuir e zelar pela sua própria segurança e dos outros. A segurança 

passa a ser não só um direito, mas também um dever da sociedade, que precisa agir 

no sentindo de cooperar para a proteção. Cabe ao Estado o papel de criar meios 

para que a segurança ocorra de maneira efetiva.  

Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 236-8/RJ, apenas esses órgãos podem atuar na segurança, 

não havendo possibilidade de expansão. A pluralidade das polícias, por sua vez, 

busca atender as diversas demandas, e reduzir a possibilidade de intervenção das 

Forças Armadas em questões internas (MONEZI e HENRIQUES, 2016).  

 Uma outra interpretação sobre a mesma lei é proposta por Oliveira (2013), 

que argumenta que, ao abranger a responsabilidade pela segurança a todos, o rol 

de instituições não é taxativo, não podendo as instituições policiais serem 

confundidas com segurança pública. A constituição regulamenta a atividade policial, 

mas delega a todos os setores a responsabilidade sobre a segurança. O autor 

destaca a atuação popular na segurança, citando o art. 301 do Código de Processo 

Penal que permite que qualquer cidadão prenda um criminoso em flagrante delito.  

 Ideia semelhante é exposta por Guimarães (2003) que alega que uma política 

de segurança pública deve contar com a participação de todos os órgãos e 

instituições afins assim como toda a sociedade, trabalhando juntos a fim de garantir 

o direito fundamental da segurança. O autor argumenta que as várias formas de 

violência as quais os cidadãos estão expostos requer esforço coletivo do Poder 

Público para reduzir as ações criminosas e reeducar e punir os infratores seguindo 



os rigores da lei. Nesse contexto, Guimarães (2003) defende que o Exército 

Brasileiro deve integrar o Sistema Nacional de Segurança Pública, sendo requisitado 

não somente para as guerras convencionais, mas também para os conflitos internos, 

buscando garantir a paz ao apoiar constantemente os órgãos de segurança 

 A leitura do art. 144 por si só já mostra que as Forças Armadas não fazem 

parte do rol de instituições cujo dever é garantir segurança pública, principalmente 

por não terem o chamando poder de polícia, que é uma atividade do Estado, 

limitadora do exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público 

(MUNIZ E JUNIOR, 2007). 

 A única exceção à regra é prevista pela Lei Complementar 97/1999, com 

alteração inserida pela Lei Complementar 117, de 2 de setembro de 2004, que 

delega ao Exército a tarefa de atuar, por meio de ações preventivas e repressivas, na 

faixa de fronteira terrestre, contra delitos transfronteiriços e ambientais executando 

ações diversas como patrulhamento, revista de pessoas, de veículos terrestres, de 

embarcações e de aeronaves, e prisões em flagrante delito (BRASIL, 1999). 

Diante dessas leis questiona-se se há irregularidade nas atuações das Forças 

Armadas em grandes eventos como ocorreu por exemplo na ECO 92, Jornada 

Mundial da Juventude, Rio +20, Copa do Mundo, e no combate a violência urbana 

como nas missões de pacificação de comunidades e substituição da polícia nos 

casos de paralisações (Operação Potiguar III e Operação Capixaba). A resposta para 

este questionamento está na própria Constituição, art. 142, in verbis:  

“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.” 

Portanto, fica claro, que embora as Forças Armadas não tenham como função 

específica garantir a Segurança Pública, elas podem atuar na garantia da lei e da 

ordem em situações especiais, através das GLO (Operação de Garantia da Lei e da 

Ordem), que não deixa de ser um trabalho envolvendo a segurança.  

Os detalhes dessa atuação são especificados na Lei Complementar 97, de 9 

de junho de 1999, art. 15, in verbis:  

“O emprego das Forças Armadas na defesa da Pátria e na garantia dos 

poderes constitucionais, da lei e da ordem, e na participação em operações de paz, 

é de responsabilidade do Presidente da República, que determinará ao Ministro de 



Estado da Defesa a ativação de órgãos operacionais, observada a seguinte forma 

de subordinação: (...) 

§ 1º Compete ao Presidente da República a decisão do emprego das Forças 

Armadas, por iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifestado por 

quaisquer dos poderes constitucionais, por intermédio dos Presidentes do Supremo 

Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. 

§ 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. (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 

§ 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. 

(Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004) 

§ 5º Determinado o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, 

caberá à autoridade competente, mediante ato formal, transferir o controle 

operacional dos órgãos de segurança pública necessários ao desenvolvimento das 

ações para a autoridade encarregada das operações, a qual deverá constituir um 

centro de coordenação de operações, composto por representantes dos órgãos 

públicos sob seu controle operacional ou com interesses afins.(Incluído pela Lei 

Complementar nº 117, de 2004) 

A legitimidade dessas ações é reforçada ainda no art. 3 do Decreto 3.897, de 

24 de agosto de 2001, o qual destacamos, in verbis: 

“Na hipótese de emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da 

ordem, objetivando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas 

e do patrimônio, porque esgotados os instrumentos a isso previstos no art. 144 da 

Constituição, lhes incumbirá, sempre que se faça necessário, desenvolver as ações 

de polícia ostensiva, como as demais, de natureza preventiva ou repressiva, que se 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp117.htm#art15%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp117.htm#art15%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp117.htm#art15%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp117.htm#art15%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art144


incluem na competência, constitucional e legal, das Polícias Militares, observados os 

termos e limites impostos, a estas últimas, pelo ordenamento jurídico. 

Parágrafo único. Consideram-se esgotados os meios previstos no art. 144 da 

Constituição, inclusive no que concerne às Polícias Militares, quando, em 

determinado momento, indisponíveis, inexistentes, ou insuficientes ao desempenho 

regular de sua missão constitucional.” 

Essas leis são apresentadas de maneira resumida no glossário das Forças 

Armadas, que conceitua o termo GLO como: "Atuação coordenada das Forças 

Armadas e dos Órgãos de Segurança Pública na garantia da lei e da ordem, por 

iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, possui caráter excepcional, 

episódico e temporário. 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. A decisão 

presidencial para emprego das Forças Armadas nessa situação poderá ocorrer 

diretamente por sua própria iniciativa ou por solicitação dos chefes dos outros 

poderes constitucionais, representados pelos Presidentes do Supremo Tribunal 

Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados".  

A análise da Constituição mostra que a “garantia da lei e da ordem”, embora 

envolva questões de segurança, não é apenas “segurança pública”, e sim uma 

medida especial frente a situações extremas, quando há real incapacidade ou 

insuficiência operacional do rol de instituições destinadas especificamente a 

segurança, ameaçando a garantia dos direitos previstos constitucionalmente. As 

Forças Armadas só devem ser chamadas então em situações de colapso, desde que 

cumpridos todos os requisitos previstos na legislação (requisição do governador do 

Estado, determinação do Presidente da República, delimitação do território, caráter 

episódico) (NOBRE, 2007 e MONEZI e HENRIQUES, 2016). 

Devido ao treinamento voltado para combate associado ao uso de armamento 

pesado, questiona-se também a inadequação das Forças Armadas em situações 

que envolvam atividades desempenhadas, em situações normais, por polícias 

militares, como o patrulhamento de vias públicas urbanas, por exemplo. Porém a 

pesquisa do quadro militar revela a existência de grupamentos cujas tarefas são 

bastante parecidas com aquelas que costumam ser desempenhadas nas missões 

de garantia da lei e da ordem. São eles: Grupamentos de Fuzileiros Navais- FN, da 

Marinha do Brasil; da Polícia do Exército- PE, no âmbito do Exército Brasileiro; e dos 

Batalhões de Infantaria Aeronáutica Especial- BINFAE, no âmbito da Força Aérea 

Brasileira. (Nobre, 2007 e Centro de Estudos do Exército, 2007). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art144


Além destes grupos tem-se ainda a 11ª Brigada de Infantaria Leve- GLO 

sediada no município de Campinas/SP, que possui cerca de 3.000 (três mil) homens 

treinados para atuar especificamente em missões de garantia da lei e da ordem, 

além de equipamento adequado, inclusive armamentos não-letais e dispositivos para 

controle de distúrbios. 

No entanto, a entrevista (anexo 1) feita com oficiais que participaram do 

comando de diversas operações GLO, mostrou que embora existam homens 

treinados para esse tipo de missão, na prática, muitas das operações GLO são 

realizadas por militares de batalhões cujas tropas não são especializadas nessa 

área, além de não terem tempo suficiente para o adestramento e reconhecimento do 

ambiente operacional de cada atuação.  

 A aplicação do questionário atingiu uma amostra n=83 e foi composta 

principalmente por Capitães (fig.1), sendo que a grande maioria havia participado de 

alguma OP GLO (94%), e apenas 6% participaram da MINUSTAH.  

 

GRÁFICO 1 – Posto/graduação dos entrevistados 
Fonte: O autor 

As missões com duração igual ou maior que 3 meses foram as mais citadas, 

sendo aquelas com duração superior a 10 meses prevalentes (fig.2). 

 



GRÁFICO 2 – Tempo de duração das missões em meses 
Fonte: O autor 

Mais da metade dos participantes (63,9%) responderam que os objetivos da 

missão que trabalharam foram atingidos apenas parcialmente, e 10,8% acreditam 

que esses objetivos não foram atingidos de maneira alguma. Esses dados revelam 

que os próprios militares têm consciência de que não se encontravam 

completamente preparados para executar a tarefa proposta.  

Confirmação disto veio com as respostas sobre as dificuldades enfrentadas, já que 

apenas 14,5% disseram não terem sentido dificuldade (fig3). Pode-se observar que 

os principais incômodos sofridos pelos militares são passíveis de solução através de 

planejamento prévio, envolvendo maior treinamento e escolha de materiais e 

suprimentos adequados. A entrevista com oficiais que comandaram alguma 

operação GLO, trouxe respostas concordantes nesse aspecto, já que todos 

sugeriram maior tempo para planejamento das ações.  

 

GRÁFICO 3 – Dificuldades encontradas durante as missões 
Fonte: O autor 

Em relação a população da área onde as atuações ocorreram, os participantes 

a classificaram como colaborativa (43,4%), imparcial (37,3%) e apenas 19,3% a 

classificaram como hostil, revelando que no geral a população não parece se 

incomodar com a presença dos militares.  

No fechamento do questionário deixamos uma questão aberta para que os 

entrevistados pudessem dar sua opinião e/ou sugestão acerca da relação das Forças 

Armadas com a Segurança Pública. Na maioria das respostas observamos traços de 

concordância com atuação militar na questão da segurança pública, mas sempre ressaltando 

que esta não é a missão principal das FFAA, como em “Acho que as forças armadas 

devem sim ajudar na manutenção da ordem, mas não devem ser o objetivo n°1 

nesse campo.” O mesmo foi observado na entrevista com oficiais.  

Porém muitos disseram se sentir inseguros em relação ao respaldo jurídico das ações 

e/ou um distanciamento entre o que diz a lei e o que de fato vivenciaram, tendo sido essa 



questão bastante recorrentes nas respostas, destacamos:  “Percebi uma insegurança 

jurídica quanto ao emprego de tropa e ao cumprimento das missões que nos eram 

impostas”; “Deveríamos ter maior respaldo jurídico.” E ainda: “devido ao emprego 

massivo das mesmas nesse tipo de operação tem implicado em menos 

adestramento da tropa em Operações convencionais e de defesa externa.” Nessa 

última resposta observa-se a preocupação do militar com a alta frequência das 

operações, desviando a tropa de sua função principal e desviando também da lei 

que determina que estas operações sejam episódicas.  

Essa insegurança é citada também no artigo “As Forças Armadas e a 

Segurança Pública”, desenvolvido em 2007 pelo Centro de Estudos Estratégicos do 

Exército (CEEEx). Segundo este, a lei complementar nº 97/1999, alterada pela LC 

nº 117/2004, e o Dec. nº 3 897/200120 não são considerados completamente 

suficientes para proteger juridicamente os militares em operações GLO, sem que 

haja decretação da intervenção federal. 

De todos os 83 participantes que responderam o questionário e dos 4 oficiais 

entrevistados, apenas 5 se mostraram contrários ao emprego das FFAA em operação ligadas 

a segurança interna, chegando a considerar um desvio da missão constitucional. Destacamos 

a resposta  

 Outra questão recorrente foi em relação as falhas nas políticas de segurança de cada 

estado e suas respectivas polícias, que levam a necessidade da intervenção por parte das 

Forças Armadas. Além da falta de integração entre essas polícias e os participantes das GLO 

dificultando a obtenção de informações. 

Embora citada em poucas respostas, alguns participantes mostraram uma 

preocupação social destacando a necessidade de políticas para resolver a base dos 

problemas da violência, como vemos em “A ação das FFAA nas Op Pacificação no 

estado do Rio teriam mais êxito se fossem acompanhadas de ações de inclusão 

social e de imposição da presença do Estado.” Guimarães (2003) ressalta essa 

opinião em seu trabalho ao concluir que a criminalidade não é combatida com leis e 

decretos, mas sim como programas sociais que promovam a qualidade de vida da 

população, principalmente os mais carentes. 

 Um militar disse ainda: “Acredito que o emprego desmedido das forças 

armadas em Op GLO desgastam a imagem da força, sacrifica desnecessariamente 

a tropa empenhada expondo-a a situações sensíveis não produzindo efeitos 

concretos tendo em vista que os problemas nas comunidades são conjunturais.” 

Esse desgaste, segundo Mingardi (2019), ocorre porque em um primeiro momento, 



a população completamente acuada pela violência se vê aliviada com a presença 

dos soldados nas ruas, mas depois de um tempo percebem que na prática pouca 

coisa mudou e ainda vem à tona alguns escândalos trágicos como o homicídio do 

músico Evaldo Rosa cujo carro foi atingido por mais de 80 tiros disparados por 

soldados aparentemente inexperientes e o caso de três jovens do Morro da 

Providência que foram entregues por militares aos traficantes de um morro vizinho, 

que torturaram e mataram os cidadãos. Essas notícias, somadas a pouca melhoria 

na segurança levam a descrença da população nas FFAA e a perda de credibilidade 

dessas instituições. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente, são baixas as perspectivas de melhoria da segurança pública a 

curto prazo. Nesse cenário pouco otimista, é provável o emprego crescente das 

Forças Armadas em auxílio aos Estados. A crise na segurança exige diversas 

mudanças como planejamento político, integração e cooperação entre as intuições, 

preparo e treinamento técnico, reestruturação social e modernização de todo o 

sistema judiciário. Essas ações precisam ocorrer sempre dentro da legalidade.  

 É importante ressaltar que a destinação constitucional das Forças Armadas 

não envolve segurança pública, as eventuais atuações por meio de GLO só deve 

ocorrer em situações onde há grande comprometimento da ordem pública com total 

esgotamento das forças incumbidas dessa missão.  

Para que essas atuações sejam legais, além de respeitadas as regras 

primordiais: requisição do governador do Estado, esgotamento dos recursos 

policiais, determinação do Presidente da República, delimitação do território e 

caráter episódico, é recomendável ainda a decretação do estado de defesa, do 

estado de sítio ou intervenção federal, uma vez que as leis existentes até o momento 

não dão completo respaldo jurídico para GLO em estados de normalidade.  

As Forças Armadas como defensora da pátria e garantidora dos poderes 

constitucionais, poderiam atuar na segurança pública através de procedimentos que 

auxiliem a modernização e o fortalecimento dos órgãos de segurança designados 

constitucionalmente, sem empregar diretamente suas tropas nas ruas. Esse apoio 

pode se dar em diversas áreas como inteligência, logística, comunicações e 

instrução.  
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