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A ATUAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS NA SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL: 
NECESSIDADE, DESVIO OU PARALISAÇÃO DA MISSÃO CONSTITUCIONAL? 

 
Uriel Dias de Lima Arêas1* 

José Maurício Neto 2** 
 

RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo responder a seguinte questão: a atuação das Forças Armadas 
(FA) na segurança pública no Brasil configura-se como uma necessidade, um desvio ou uma 
paralisação de sua missão constitucional? Para isso buscou por meio de uma abordagem quantitativa 
baseada em casos de operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) ocorridos nos últimos anos 
caracterizar o demanda do emprego das FA nessas operações. Além disso, buscou por meio de um 
formulário de pesquisa levantar no âmbito de oficiais, principalmente, e praças das FA suas opiniões 
em relação a atuação daquelas em Op GLO. Como contribuição, chegou-se à conclusão de que se 
reconhece a necessidade do emprego as FA, porém como uma última opção, para garantir a segurança 
pública em situações de caos não mais passíveis de controle por parte dos Órgãos de Segurança 
Pública. 
 
Palavras-chave: Segurança Pública. Forças Armadas. Necessidade. Desvio. Missão Constitucional.  
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This article aims to answer the following question: Is the Armed Forces (FA) performance in public 
security in Brazil a necessity, a deviation or a paralysis of its constitutional mission? To this end, it sought 
through a quantitative approach based on cases of Law and Order Guarantee operations (Op GLO) 
occurred in recent years to characterize the employment demand of the FA in these operations. In 
addition, it sought through a research form to raise among the officers, mainly, and FA squares their 
opinions regarding their performance in Op GLO. As a contribution, it was concluded that the need for 
employment of the FA is recognized, but as a last option, to ensure public safety in situations of chaos 
no longer subject to control by the Public Security Bodies. 
 

Keywords: Public security. Armed forces. Need. Detour. Constitutional Mission. 
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1 INTRODUÇÃO 

Regrada pela Constituição Federal, em seu artigo 142, pela Lei Complementar 

nº 97, de 9 de junho 1999, e pelo Decreto nº 3897, de 24 agosto de 2001, as operações 

de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) conferem temporariamente aos militares a 

faculdade de operar com poder de polícia até o restabelecimento da normalidade 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013). 

 Segundo dados obtidos pelo sítio do Ministério da Defesa, na planilha com 

dados históricos atualizada até abril de 2019, o primeiro grande evento em que as 

Forças Armadas atuou em operação considerada como de GLO foi a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida 

como ECO-92, no Estado do Rio de Janeiro, em junho de 1992. A operação de GLO 

mais recente ocorreu nos Estados do Rio Grande do Norte e de Roraima, com nome 

de TRANCA FORTE, no período de fevereiro a março de 2019.  

 Observa-se que, ao longo de 27 anos, houve um total de 136 operações de 

GLO, até abril do corrente ano. Dessa forma, pode-se inferir que o emprego das FA 

em operação de GLO não é acontecimento recente. Contudo, por conta da ascensão 

da violência urbana, do crime organizado, oriundos do descuido do Estado com a 

prevenção às causas dos crime, somado ao sucateamento e fraco aparelhamento dos 

Órgãos de Segurança Pública (OSP) dos grandes centros urbanos, como, por 

exemplo no Rio de Janeiro, “as FA têm sido convocadas, cada vez mais, a atuar na 

segurança pública, função precípua das polícias” (BARROS et al., 2018). 

 
1.1 PROBLEMA 

 Os graves problemas de segurança pública em Estados-membros do país tem 

sido, cada vez mais, frequentes. Diante desse quadro, caracterizado pelo aumento a 

níveis preocupantes da criminalidade, a sociedade exige uma resposta por parte dos 

Órgãos de Segurança Pública (OSP), com a finalidade de efetuar a restauração da 

ordem. Infelizmente, os OSP de algumas grandes cidades não têm dado respostas 

efetivas diante desse cenário de insegurança. 

 Devido a isso, nos últimos anos, é notável o crescente emprego das Forças 

Armadas (FA), particularmente, do Exército Brasileiro, em operações de Garantia da 

Lei e da Ordem (GLO). Nota-se que a sociedade sente-se impedida de usufruir dos 

direitos garantidos pela Constituição Federal e consente com a adoção de medidas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp97.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp97.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3897.htm
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que, ao menos, lhe assegurem a sensação de segurança. Entre essas medidas, o 

emprego do Exército em atividades de segurança pública, ou seja, em outras palavras, 

“a população volta-se para as Forças Armadas como um último recurso, uma reserva 

de integridade e força que teria o condão de resolver o problema” (Em discussão!, 

2012, p. 56).  

 Esse aumento do emprego das Forças Armadas na Segurança Pública no 

Brasil é um aspecto que tem sido discutido e acompanhado pelo Estado-Maior do 

Exército (EME) que, em 2005, organizou um grupo de controle para elaborar os 

Cenários EB/2022, por meio do Centro de Estudos Estratégicos do Exército (CEEEx). 

Este centro busca acompanhar/monitorar esses cenários, sendo um deles a 

‘Institucionalização do emprego das Forças Armadas (FA) na segurança pública por 

deterioração da ordem pública’ (ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS 

ESTRATÉGICOS, 2007). 

 Portanto, um problema da atuação das Forças Armadas na Segurança Pública 

no Brasil passa pelos aspectos legais e pela banalização do emprego das FA em 

operações de GLO, situação que na prática, as FA acabam atuando basicamente 

como órgão de segurança pública. 

 Diante do exposto, seria o emprego das Forças Armadas na segurança pública 

uma necessidade, um desvio, ou uma paralisação da missão constitucional?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 O presente trabalho tem por objetivo, analisar o assunto, na busca em 

responder se é uma necessidade, ou desvio, ou paralisação da missão constitucional 

a atuação das FA em operações GLO, bem como se os amparos legais existentes 

são suficientes para resguardar as Forças Armadas, de forma sistemática, quando 

estiver atuando nessas operações. 

 Para tornar exequível a conquista do objetivo geral do estudo, foram elaborados 

os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico 

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

- Identificar os principais regramentos jurídicos que embasam a atuação das 

FA na segurança pública; 

- Levantar as diferenças entre a expressão do poder das FA e dos OSP; 
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- Levantar a jurisprudência em que as FA atuou com poder de polícia no Brasil; 

e 

- Identificar, se possível, mudanças que devem ser feitas para mitigar os pontos 

polêmicos no que tange a parte jurídica da atuação das FA nas Operações de GLO. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 Com base no histórico de Operações de Garantia da Lei e da Ordem observa-

se um aumento desse tipo operação pelas Forças Armadas na última década, logo, 

ter uma boa retaguarda jurídica para atuar em operações de GLO se faz necessário 

para permitir que os militares possam ser empregados em missões como essas 

estando, adequadamente, cobertos pelas leis pois, apesar do emprego das FA 

ocorrer, ainda gera muita polêmica no campo jurídico na questão da emprego delas 

em funções típicas das polícias.  

 A sistemática legal, atualmente, para o emprego das FA na Garantia da Lei e 

da Ordem está prevista no art. 142 da Constituição Federal (CF) de 1988, no art. 15 

da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999 e no Decreto nº 3.897, de 24 de 

agosto de 2001. Ademais, ainda há a existência do Manual de Campanha EB70-

MC10.242, Operação de Garantia da Lei e da Ordem, aprovado em 27 de novembro 

de 2018, cuja finalidade é “estabelecer a doutrina das Op GLO e operações afins 

(segurança de grandes eventos, garantia de votação e apuração etc.), visando a 

orientar as atividades e o emprego dos elementos da Força Terrestre (F Ter)” 

(BRASIL, 2018). 

 No entendimento do professor universitário e advogado penalista, Ubyratan 

Guimarães Cavalcanti (2006, p. 46), “[...] o emprego das Forças Armadas na garantia 

da lei e da ordem, na forma como vem sendo feito, não encontra amparo legal e se 

constitui em verdadeira intervenção federal sem atendimento às formalidades 

impostas pela Constituição”. 

 Em contrapartida a esse posicionamento, o professor de Direito Constitucional 

e Procurador Geral da Fazenda Nacional, Amaral Júnior (2010) defende que “o 

emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem não é extraordinário, mas, 

sim, ordinário, conquanto orientado pelo princípio da subsidiariedade.” 
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 Ainda, Segundo Barros et al, (2018): 

Variadas são as motivações que levam os administradores a recorrer ao 

aparato militar em situações de crise, sempre com a vantagem de um baixo 

custo. A própria estrutura da instituição possibilita um emprego episódico e 

limitado, devido a “sua capacidade logística, de mobilização, sua velocidade 

de resposta e sua presença no território nacional. Todavia, esse emprego 

não deve afetar sua característica fundamental que é a sua capacidade de 

combate.” (SAINT-PIERRE E DONADELLI, 2016, p.92). 

 

 Sendo assim, dentro desse contexto, se vê a necessidade de se fazer um 

estudo mais aprofundado para trazer possíveis melhorias nas questões jurídicas 

quanto ao emprego das FA em Op GLO, bem como, da possível necessidade de 

adequações na doutrina militar terrestre novas ou atualização das existentes para o 

aprimoramento do emprego das FA em situações de combates em ambientes urbanos 

em virtude da crescente falta de capacidade das forças policiais perante as facções 

criminosas com forte poderio bélico e, consequentemente, dos novos cenários de 

combate para os militares. 

 Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa a 

respeito de um tema atual e de suma importância com o claro objetivo de contribuir 

para o aperfeiçoamento de aspectos legais, com intuito de se concluir sobre ser 

necessário, ser um desvio ou ser uma paralisação da missão constitucional das FA 

serem empregadas como sendo força policial caracterizadas como operações de GLO 

em determinados Estados com sérios problemas no cenário dos conflitos urbanos. 

 

2 METODOLOGIA 

 Para obter dados que possibilitassem formular uma provável solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes e questionário, argumentação e discussão de resultados. 

 Buscou-se conduzir este trabalho através de uma pesquisa exploratória, por 

conta do reduzido conhecimento disponível, com o intuito de atingir maior 

compreensão sobre o tema proposto e compilar informações para facilitar o estudo 

futuro. Já quanto a abordagem do problema, buscou-se uma abordagem quantitativa, 

recorrendo à análise documental e bibliográfica e à realização de questionário como 

métodos de coleta de informações. 
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2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 Foi iniciada com a busca dos embasamentos legais, artigos, monografias 

existentes a respeito do tema, a fim de tornar possível a solução do problema de 

pesquisa, no período de 2006 ao atual momento, em virtude da elevação das 

operações de GLO dentro desse tempo. Essa delimitação baseou-se na necessidade 

de levantamento do máximo de dados sobre o tema. 

 Foram utilizadas as palavras-chave forças armadas, emprego, atuação, 

segurança pública, juntamente com seus correlatos em espanhol, na base de dados 

Google Acadêmico, Scielo, em sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de 

monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), sendo selecionados apenas os 

artigos em português e espanhol. O sistema de busca foi complementado pela coleta 

revistas digitais, de publicação semestral da Divisão de Doutrina da Escola de 

Comando e Estado - Maior do Exército (ECEME), de natureza acadêmica, bem como 

de manuais de campanha referentes ao tema do Exército Brasileiro em período de 

publicação diverso do utilizado nos artigos. 

 Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura limitou-se a 

operações de não-guerra, com enfoque majoritário nas participações das Forças 

Armadas na segurança pública. 

a. Critério de inclusão:  

- Estudos, matérias jornalísticas relacionadas ao emprego das FA na segurança 

pública; e 

- Estudos qualitativos sobre o emprego das Forças Armadas em ambiente 

urbano. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que não possuem referência bibliográfica. 

2.2  COLETA DE DADOS 

Na sequência da investigação teórica a respeito do assunto, a definição prévia 

das etapas para realização do processo de pesquisa contemplou a coleta de dados 

pelo seguinte meio: questionário. 

2.2.1 Questionário 
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A amplitude do universo foi estimada, inicialmente, a partir do efetivo de oficiais 

das Forças Armadas que participaram ou não de alguma operação de GLO. Por conta 

da dificuldade de mensurar o tamanho do efetivo buscou-se realizar com o universo 

de oficiais que estão cursando o curso de aperfeiçoamento da Oficiais (CAO) da 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) no ano corrente. O estudo abarcou 

oficiais, principalmente, oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras, havendo 

também uma forte participação de militares oficiais da Força Aérea Brasileira (FAB). 

O estudo foi particularmente limitado aos oficiais das Armas, Quadro e Serviço e 

oficiais da FAB por conta de sua formação mais completa para o tema em questão. 

 A amostra selecionada para responder ao questionário foram militares das 

Forças Armadas cursando o ano presencial do CAO da EsAO de 2019 das três forças, 

tendo em vista serem capitães já com nível de significativo de experiência e certa 

vivencia e com participação em operações de GLO por parte de alguns. 

Dessa forma, utilizando-se dados obtidos sobre o efetivo de alunos da EsAO 

do ano corrente, a população a ser estudada foi estimada em 500 militares. Procurou-

se chegar a uma amostra significativa, utilizando como parâmetros o nível de 

confiança igual a 90% e erro amostral de 10%. Nesse sentido, utilizando o link de 

cálculo amostral a amostra dimensionada como ideal (nideal) foi de 60. 

A distribuição dos questionários foi de forma indireta (grupos de redes sociais) 

para 454 militares que atendiam os requisitos. Entretanto, devido a diversos fatores, 

somente 54 respostas foram obtidas (90% de nideal e 10,8% dos questionários 

enviados), havendo necessidade de invalidar uma por preenchimento incorreto ou 

incompleto. 

A partir do nideal (60), depreende-se que o tamanho amostral obtido (n=54) foi 

inferior ao desejado para a população amostral, entretanto não inviabiliza, tampouco 

reduz a relevância desta pesquisa. 

Foi realizado um pré–teste com 4 (quatro) capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais, que atendiam aos pré-requisitos para integrar a amostra 

proposta no estudo, com a finalidade de identificar possíveis falhas no instrumento de 

coleta de dados. Ao final do pré-teste, não foram observados erros que justificassem 

alterações no questionário e, portanto, seguiram-se os demais de forma idêntica. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Baseado nas respostas dos capitães e sargentos aos questionários, obteve-se 

que foram 27 (vinte e sete) de militares do Exército Brasileiro, 24 (vinte e quatro) da 

Força Aérea Brasileira e 2 (dois) da Marinha do Brasil. Dentre as quais, 1 (um) Major, 

41 (quarenta e um) Capitães, 6 (seis) Primeiros Tenentes, 1 (um) Segundo Tenente e 

3 (três) Primeiros Sargentos. Dentre eles, 31 (trinta e um) militares já participaram de 

Op GLO e 22 (vinte e dois) nunca atuaram em missões de GLO.  

Buscou-se verificar como os militares avaliavam a participação das FA na 

segurança pública, quando empregadas em operações de GLO, obtendo-se os 

seguintes resultados descritos abaixo: 

- 30 (trinta) militares afirmaram por ser uma necessidade; 

- 1 (um) militar afirmou serem as ações necessárias, mas acredita que medidas 

cautelares devem ser tomadas para não acontecer com tanta frequência. Os órgãos 

de segurança pública, o governo devem tomar providências para que os problemas 

que levaram a essa intervenção sejam solucionados; 

- 1 (um) militar afirmou ser uma atuação excepcional, mas que faz parte de 

nossa missão; 

- 1 (um) militar afirmou que depende da função, pois se for algo que a polícia 

pode e tem condições de fazer, não acha que as FA devem ser mobilizadas somente 

por questão de dissuasão ou mídia. No filme Nova Iorque Sitiada o personagem de 

Bruce Willis afirma acertadamente "os militares não agem como os policiais, somos 

treinados pra guerra, sugiro que NÃO usem o exército para dominar a cidade". E 

concorda plenamente, uma vez que, se as FA entrarem em operação, então, atuaram 

como FA e não como polícia. Logo seu uso tem que estar bem definido e amparado; 

- 1 (um) militar afirmou ser missão constitucional;  

- 1 (um) militar afirmou ser missão constitucional. No entanto, não produz 

nenhuma melhora na segurança pública; 

- 1 (um) militar afirmou ser previsto em legislação; 

- 1 (um) militar afirmou ser um subemprego; 

- 1 (um) militar afirmou ser um desvio da missão constitucional, ao mesmo 

tempo que uma necessidade na atual conjuntura; 

- 12 (doze) militar afirmou ser um desvio da missão constitucional; 

- 1 (um) militar uma ação pontual que é incumbência das FA; 
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- 1 (um) militar afirmou ser uma atividade desnecessária, mas parte da missão 

constitucional; e 

- 1 (um) militar afirmou ser uma ação excepcional mas que faz parte da missão 

das FA. 

Foi pesquisado também se os militares julgavam a utilização das Forças 

Armadas em funções típicas das polícias, através das Op GLO, estarem devidamente 

regulamentadas pelos dispositivos legais (leis, decretos, etc) existentes e o resultado 

foi o que se segue: 

 

Gráfico 1 – Quantidade de militares que julgam que as leis existentes para o emprego das FA 
em funções típicas das polícias estão devidamente regulamentadas 

 
Fonte: Autor 

 

Observa-se que 25 (vinte e cinco) militares responderam negativamente, 26 

(vinte e seis) positivamente, 1 (um) respondeu que “em funções típicas das polícias, 

acredita que não, pois militar na rua é pra ser militar e não polícia” e 1 (um) respondeu 

que “estão dispostas conforme ordenamento jurídico especifico para o fim que se 

destina, com objetivo, período definido.” 

Foi perguntado, ainda, a opinião sobre a atuação das Forças Armadas em 

funções típicas das polícias num quadro de piora da crise na segurança pública, 

obtendo os resultados abaixo: 

 

 

26 
25 

  1   1 
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Gráfico 2 – Percentual da amostra que julgou necessária, desnecessária ou teve outra opinião 
sobre a atuação das FA em funções típicas das policiais. 

 
Fonte: Autor 

 

Observa-se que 84,6 % dos militares que responderam os questionários 

afirmaram ser necessário o emprego das FA num cenário de crise da segurança 

pública. Diversas justificativas foram citadas como, por exemplo: embora as Forças 

Armadas não possuam treinamento adequado para atuar em funções de polícia, seria 

interessante que as FA fossem capacitados para tal. [...] O êxito nas missões de GLO, 

além de demonstrar o pronto emprego das FFAA, trazem benefícios para o Estado e 

para a sociedade; necessária porém as FA precisam possuir maior poder de polícia 

nestas situações para não precisar de apoio da Polícia em operações para 

apreensões, dentre outras.  

Ainda foi perguntado quantos chegaram a participar de Operações de Garantia 

da Lei e da Ordem sendo obtido o seguinte resultados conforme gráfico abaixo: 

 
Gráfico 3 – Percentual da amostra que participou ou não de operações de GLO 

 
Fonte: Autor 

6 (11,5%) 
1 (1,9%) 

1 (1,9%) 

44 (84,6%) 
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Tem-se que mais metade (57,7%) respondeu já ter participado de Op GLO. 

Também, foi verificado que os militares que participaram atuaram em funções diversas 

como, por exemplo, comandante de companhia, integrante de grupo de combate, 

comandante de pelotão, S3, fiscal administrativo, oficial de ligação, dentre outras. 

Ademais, as operações em que os militares atuaram foram várias: Operação Rio 1992 

e 1995, Intervenção Federal no Rio de Janeiro, Operação ARCANJO IV, dentre outras. 

 Segundo informações retiradas do sítio do Ministério da Defesa, em um 

levantamento denominado “Estudo das operações de GLO no período de 1992 – 

2019”, houve uma análise sobre o histórico de operações de GLO de 1992-2019 no 

Brasil, onde consta: a metodologia aplicada para contabilizar o número de vezes ou 

operações em que as Forças Armadas (FA) foram empregadas em ações de GLO; a 

classificação das operações (Tabela 1) enquadradas como GLO; a análise dessas 

operações de acordo com a metodologia e a classificação (Tabela 2); e a integração 

dessas relações expostas num resumo geral (Tabela 3) onde chega-se aos números 

relativos às operações de GLO:  

 
TABELA 1 – Classificação das Operações GLO  

TIPO DEFINIÇÕES 

Violência Urbana  
De acordo com o Art. 15 da Lei Complementar (LC) 

97/99. 
Grave da Polícia Militar 

Outras * 

Segurança de Eventos De acordo com o Art. 5 da Decreto nº 3.897/2001 

Garantia da Votação e Apuração De acordo com o Código Eleitoral Brasileiro 

Fonte: Ministério da Defesa, 2019 
*Outras: Operações como ações referentes a questões indígenas, segurança de instalações de 
interesse nacional etc. 

 
TABELA 2 – Tabulação em relação às planilhas apresentadas pelo Ministério da Defesa(MD), Marinha 
do Brasil (MB) e Exército Brasileiro (EB)                                                                                   (continua) 

 
GLO 

TIPO \ LISTA MD MB EB 

Violência Urbana 24 5 21 

Greve da PM 18 4 23 

Eventos 32 11 27 

GVA 19 7 12 

Outros 3 0 24 

TOTAL 96 27 107 

NÃO GLO Apoio Logístico 1 8 18 

Fonte: Ministério da Defesa, 2019 
 
TABELA 2 – Tabulação em relação às planilhas apresentadas pelo Ministério da Defesa(MD), Marinha 
do Brasil (MB) e Exército Brasileiro (EB)                                                                                 (conclusão) 
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NÃO GLO 

TIPO \ LISTA MD MB EB 

CSA 0 0 9 

Faixa de Fronteira 0 0 28 

Prontidão 1 0 3 

Exercício 0 0 2 

Prorrogação 0 4 8 

Mandado Judicial 0 0 3 

Repetição 0 7 5 

TOTAL 2 19 76 

TOTAL TOTAL GERAL 98 46 183 

Fonte: Ministério da Defesa, 2019 

 
TABELA 3 – Resumo Geral: Operações de GLO no período de 1992 a abril de 2019 

TIPO QUANTIDADE PERCENTAGEM 

Violência Urbana 23 16,9% 

Greve PM 25 18,4% 

Garantia da Votação e Apuração 22 16,2% 

Eventos 38 27,9% 

Outras 28 20,6% 

Total 136 100% 

Fonte: Ministério da Defesa, 2019 

 

 O estudo acima registra que não é de hoje que as Força Armadas atuam na 

segurança pública. “Desde os primórdios da formação nacional, o Exército tem 

respondido satisfatoriamente as necessidades de pacificação interna (necessidades 

de GLO), utilizando meios que são aptos também para fazer a guerra clássica” 

(CORTÊS, 2008, p. 30). 

Essa previsão de emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem 

não é inovação da Constituição de 1988. Todas as Constituições anteriores 

anunciavam de alguma forma essa missão para as Forças Armadas. 

As FA devem estar preparada para atuar em situações de guerra, aquelas em 

que emprega o poder militar de forma a explorar todas seus aspectos de violência 

para cumprimento da missão constitucional de defesa da pátria e de situações de não 

guerra que, segundo Milanez et al. (2017), “são aquelas que, embora empregando o 

poder militar, no âmbito interno e externo, não envolvem o combate propriamente dito, 

exceto em circunstâncias especiais, no qual este poder é usado de forma limitada”. 

Acolhe-se a ideia de que as missões constitucionais da Garantia da Lei e da 

Ordem, bem como da Garantia dos Poderes Constitucionais encaixam-se em 
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situações de não guerra que são atribuições das Forças Armadas dadas pela 

Constituição Federal de 1988. 

Moura et al. (2017), afirma que:  

 

[...] pelas diferenças dos ambientes operacionais (Amb Op), em suas di-

mensões físicas, humanas e informacional, em que as missões 
constitucionais de Defesa da Pátria, Garantia dos Poderes Constitucionais e 
da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) estão contextualizadas, é impositivo às 
Forças Armadas (FA) adotar atitudes, organização e ponderação de emprego 
de forças diferentes para cada uma dessas missões, a fim de preservar a 
legitimidade de suas ações face aos diferentes enquadramentos legais (grifo 
nosso). 
 

Ainda, conforme Brasil (2014, p. 5-6):  

 

Tão importante como o aspecto formal da legitimidade do emprego dos 
elementos da F Ter, é a percepção¹ que as sociedades, nacional e 
internacional, e população local da área de operações têm sobre o emprego 
da Força em determinado conflito (grifo do autor). 

 
         De acordo com Barros et al. (2018), “Com a escalada na violência urbana, em 

decorrência do desenvolvimento de tensões e complexas relações sociais nas 

metrópoles brasileiras, as FA têm sido convocadas cada vez mais a atuar na 

segurança pública, função precípua das polícias.” 

Observa-se que o emprego das FA em situações de GLO é cada vez mais 

frequente e sistemático no Brasil. Contudo, conforme Barros et al. (2018), “Apesar de 

ser uma atividade cada vez mais atribuída aos militares, aparentemente regulada pela 

Lei Maior, por decretos e leis complementares, as Operações GLO ainda constituem 

matéria polêmica e que suscita muita discussão”. 

As controvérsia em torno do tema, requerem mais discussões sobre as questões 

legais, de maneira a buscar soluções efetivas e que atendam as demandas jurídicas 

das Forças Armadas quando forem empregadas. Ponto relevante a ser levado em 

consideração são as motivações para o reiterado emprego das FA nas operação de 

GLO e se essas motivações se encaixem dentro dos parâmetros legais. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Conclui-se que devido a conjuntura atual do crime organizado e do crime 

convencional que se disseminam em alguns Estados-membros do país, por conta da 

falência dos Órgãos de Segurança Pública, em virtude, da falta de planejamento para 

proporcionar modernização tecnológica dos diversos meios empregados pelas 
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polícias, bem como, a dificuldade de capacitação contínua dos policiais, dentre outros 

fatores, as FA devem buscar formas de apoiar as colaborações federais que visem ao 

fortalecimento dos OSP, quando para isso forem solicitadas.  

Neste particular, o Exército precisa arranjar soluções em que ele concilie suas 

ações que visem ao apoio aos OSP (ou ao preparo para a GLO) com possibilidades 

de ganhos operacionais transferíveis ao preparo para as missões de defesa externa. 

Isso não e de difícil concepção nem se contradiz com a prioridade de preparo voltado 

para a destinação constitucional de defesa da Pátria (ou defesa contra ameaças 

externas) (CORTÊS, 2008). 

  É correto afirmar que dá análise deste trabalho pode-se dizer que o uso das 

FA em Op GLO repetidas vezes traz, consequentemente, a aquisição de 

conhecimento e experiência para outras operações de GLO, bem como o 

aperfeiçoamento da Doutrina de GLO e aumento da expertise em operações de GLO. 

 Observa-se que esse aumento do emprego das FA em Op GLO está ligado na 

maioria das vezes a necessidade de atender a ausência ou ineficiência das OSP, mas 

também, em virtude de outras demandas onde se faz necessário operações 

coordenação e cooperação com agências.  

 Logo, conclui-se que por conta da realidade vivida na atual conjuntura do país 

há uma forte tendência por necessidade do emprego das FA com uma maior 

frequência nas Op GLO. 
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO 
 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 
Militares do Cap Inf Henrique de Oliveira Mendonça, cujo tema é A atuação das 
Forças Armadas na Segurança Pública no Brasil: necessidade, desvio ou 
paralisação da missão constitucional?. Pretende-se, através da compilação dos dados 
coletados, responder ao tema proposto acima e, também, fornecer subsídio para um 
direcionamento do avanço doutrinário de que necessita o Exército Brasileiro (EB) para 
o seu emprego nos próximos dez anos. 

O senhor foi selecionado dentro de um amplo universo, para responder as 
perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de responde-lo o mais 
completamente possível. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao desenvolvimento da doutrina militar. 
Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, 
suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Uriel Dias de Lima Arêas (Capitão de Engenharia – AMAN 2009) 

Celular: (21) 97963-3500 

E-mail: urieleng09@gmail.com  

 

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Qual seu e-mail? 

__________________________________________________________ 

 
2. A qual Força Armada você pertence?  

(   ) Marinha do Brasil 

(   ) Exército Brasileiro 

(   ) Força Aérea Brasileira  

 
3. Qual seu posto/graduação? 

__________________________________________________________ 
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QUESTÕES 

 
4. Na sua opinião, você avalia a participação das Forças Armadas na segurança 
pública, por meio das Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO), como 
sendo:  

(   ) Uma necessidade. 

(   ) Um desvio da sua missão constitucional. 

(   ) Uma paralisação da sua missão constitucional. 

(   ) Outro: _______________________________________________________ 

 
5. No seu ponto de vista, você julga que a utilização das Forças Armadas em 
funções típicas das polícias, através das Op GLO, estão devidamente 
regulamentadas pelos dispositivos legais (leis, decretos, etc) existentes? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

(   ) Outro: ______________________________________________________ 

 
6. No cenário de um quadro de piora da crise na Segurança Pública qual sua 
opinião sobre a atuação das Forças Armadas em funções típicas das polícias? 

(   ) Necessária. 

(   ) Desnecessária. 

(   ) Outro: _____________________________________________________ 

 
7. Porquê? (Justificativa facultativa) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
8. Você já participou de Op GLO? 

 
(   ) Sim. 
(   ) Não. 

 
9. Quais? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
10. Qual foi sua função na(s) Op GLO? 

_________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela participação. 


