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RESUMO
O presente trabalho buscou verificar a existência de possíveis impactos no adestramento dos
Batalhões de Infantaria devido ao seu constante emprego em Operações de Garantia da Lei e da
Ordem (Op GLO). A título de introdução procurou-se apontar as missões constitucionais das Forças
Armadas, bem como levantar aspectos do arcabouço jurídico a respeito de seu emprego em Op
GLO. A revisão da literatura extraiu da legislação do Exército Brasileiro referente ao preparo, as
informações necessárias sobre o adestramento da Força para a defesa externa, de forma que fosse
possível compará-los com os dados fornecidos pelo Ministério da Defesa em seu sítio eletrônico,
bem como aqueles gerados por meio da coleta de dados. Em um primeiro momento ficou evidente o
prejuízo do adestramento em defesa externa no âmbito dos Batalhões de Infantaria provocado pelo
constante emprego em Op GLO. Tal problema é percebido, principalmente, quando se verifica o
tempo e efetivo gastos no período de um ano e compara-se com o tempo previsto para tornar uma
tropa adestrada em defesa externa, conforme previsto na legislação que ampara o preparo da Força
Terrestre. Apesar da constatação deste fato, ao se qualificar o impacto das Op GLO no
adestramento em defesa externa, verificou-se uma percepção positiva do emprego dos Batalhões
de Infantaria nas Op GLO, criando assim um paradoxo. A conclusão ratificou toda a discussão dos
resultados, apontando o prejuízo no adestramento em defesa externa e elencando algumas das
consequências positivas e negativas, fornecendo dados mais claros à real situação vivida nos
Batalhões de Infantaria empregados em Op GLO.
Palavras-chave: Garantia da lei e da ordem. Impacto. Missão constitucional. Adestramento. Defesa
externa.
ABSTRACT
The present work aimed to verify the existence of possible impacts over infantry battalion training
due to its constant employment in Law and Order Operations. In the introduction section, the
constitutional missions of the Armed Forces were pointed out, as well as the aspects of the legal
framework regarding their employment in Law and Order Operations. The literature review extracted
from the Brazilian Army legislation on preparation, the necessary information on the Force's training
for foreign defense, so that it could be compared with the data provided by the Ministry of Defense
on its website, as well as those generated through data collection. The prejudice on Homeland
defense training within the Infantry Battalions because of constant employment in Law and Order
Operations became evident. This problem is mainly perceived by the comparison of the time and
resources expended in Law and Order Operations over the period of one year in relation to the
expected training time to Homeland defense, as fixed by the legislation that supports the preparation
of the Ground Force. Despite this remark, there was a positive perception by the military questioned
of the use of Infantry Battalions in Law and Order Operations, thus creating a paradox. The
conclusion ratified the whole discussion of the results, pointing out the impairment in Homeland
defense training and listing some of the positive and negative consequences, providing clearer data
on the actual situation experienced in the Infantry Battalions employed in Law and Order Operations.
Keywords: Law and order. Impact. Constitutional mission. Training. Homeland defense.
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1 INTRODUÇÃO

O Brasil vive, atualmente, uma grave crise na segurança pública, a ponto de tal
tema ter tido uma relevância enorme nas eleições de 2018, sendo talvez determinante
para o seu resultado.
Fruto dessa crise, as Forças Armadas e em particular o Exército Brasileiro tem
sido empregado de forma recorrente nos diversos Estados da Federação sobre o
pretexto da manutenção da ordem pública. Sendo os motivos deste emprego os mais
diversos possíveis, desde a intensificação de ações por parte de Organizações
Criminosas até a greve dos órgãos de segurança pública, em especial as Polícias
Militares.
Desde sua formação em Guararapes no século XVII, o Exército Brasileiro tem
participação importantíssima em diversas questões na vida pública brasileira. Dentro
deste contexto são inúmeros os eventos onde as Forças Armadas, na maioria das
vezes tendo o Exército como ator principal, foram decisivas em questões importantes.
Desde 1824 o Brasil teve sete Constituições Federais, das quais todas
reservam espaço para definição da missão das Forças Armadas. A atual Constituição
Federal, outorgada em 1988, traduz em seu artigo 142 o papel das Forças Armadas.
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares,
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer
destes, da lei e da ordem (grifo nosso). (BRASIL, 1988)

Claramente, a Carta Magna brasileira impõe três missões às Forças Armadas:
a defesa da Pátria, a garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da
ordem, tendo esta última se tornado mais proeminente em decorrência da crise na
segurança pública.
No entanto, existem discussões sobre a interpretação da Constituição no que
diz respeito às missões constitucionais. Tais discussões se referem, principalmente,
às condições em que as Forças Armadas podem ser empregadas na garantia da lei e
da ordem, bem como ao emprego nessas situações em detrimento da defesa da
pátria, a qual para muitos constitui a razão de ser das Forças Armadas e, portanto, a
prioridade dentro de seu papel constitucional.
Para o ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Velloso
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(2017), admite-se o emprego das Forças Armadas em situações de emergência, como
por exemplo, no emprego dentro dos presídios, decretado pelo então Presidente da
República Michel Temer em 2017.
A maior parte dos defensores do emprego do Exército e demais Forças na
garantia da Lei e da Ordem se embasam no art. 142 da Constituição Federal já citado
neste estudo. Porém, para outros, o tema exige uma análise mais técnica.
Para Arruda (2007), o emprego das Forças Armadas na segurança pública é
possível apenas por meio da Intervenção Federal, segundo o art. 34 da Constituição
Federal de 1988 (CF/88).
Para o jurista, procurador do Ministério Público Militar, a forma como as Forças
Armadas têm sido empregadas nos últimos anos tem sido feita pelo famoso “jeitinho
brasileiro”, decorrente do desgaste político que uma Intervenção pode causar
(ARRUDA, 2007).
Este desgaste ficou evidenciado quando, em 2018, o ex-Presidente Michel
Temer, no intuito de dar solução à descontrolada violência no Rio de Janeiro-RJ,
decretou Intervenção Federal na segurança pública do Estado.
O dano político se deu, uma vez que, atestou-se a ineficiência do Governo do
Rio de Janeiro na gestão dos órgãos de segurança pública e o Governo Federal se
viu impedido de dar prosseguimento a importantes reformas em tramitação no
congresso por meio de Proposta de Emenda Constitucional, uma vez que tal matéria
não pode tramitar quando há uma Intervenção Federal em vigor.
Se em um nível político percebe-se grandes consequências no emprego das
Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem (GLO), no nível tático podem haver
inúmeros impactos.
Dado que não é possível prever quando se dará o emprego, o planejamento
anterior para tais situações torna-se muito difícil, o que pode impactar em aspectos
relacionados ao preparo, à gestão orçamentária, na comunicação social e em última
instância no cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas.
1.1 PROBLEMA
Na década de 90, episódios com militares empunhando armas entre a
população poderia soar como algo exagerado ou trazer uma ideia de caos total.
Porém, aumentaram vertiginosamente, principalmente a partir de 2001, com o
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advento do decreto presidencial nº 3.897, de 24 de agosto daquele ano que, para
Arruda (2007, p.98), “como se constituinte fosse, o presidente da República conferiu
poder de polícia às Forças Armadas(...)”.
Tendo em vista a grande quantidade de Operações de GLO desencadeadas
nos últimos anos, este estudo se limita a verificar se houve impactos em outra
missão constitucional do Exército, a de defesa externa (defesa da Pátria), no âmbito
de Batalhões de Infantaria que participaram das principais missões de Garantia da
Lei e da Ordem, a partir de 2010.
Este marco temporal foi escolhido, pois trata-se do momento a partir do qual
as operações deste tipo se tornaram de grande vulto, tanto em tempo quanto em
intensidade, além de passarem a ocorrer com maior frequência.
Sendo assim, para nortear este estudo, foi formulado o seguinte problema:
O emprego do Exército Brasileiro em operações de GLO impactou no
preparo da missão constitucional de defesa da pátria dos Batalhões de Infantaria
participantes?
1.2 OBJETIVOS
A seguir serão apresentados os objetivos gerais e específicos que balizaram a
confecção deste trabalho.
1.2.1 OBJETIVO GERAL
O objetivo geral deste estudo consiste em: Demonstrar os possíveis
impactos positivos ou negativos sobre a missão constitucional de defesa da Pátria
do Exército Brasileiro em Batalhões de Infantaria empregados nas principais
Operações de GLO, a partir de 2010.
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos de forma a
proporcionar um desenvolvimento lógico deste trabalho:
a. Definir as missões constitucionais do Exército Brasileiro
b. Descrever as principais Operações de GLO a partir de 2010;

7

c. Apontar o efetivo empregado nessas operações;
d. Apontar o tempo dedicado às Op GLO no âmbito dos Batalhões de
Infantaria;
e. Identificar possíveis impactos sobre o preparo em defesa externa dos
Batalhões de Infantaria empregados;
1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES
A discussão sobre a missão constitucional das Forças Armadas para a garantia
da lei e da ordem pode gerar inúmeras divergências, como já apresentado na
introdução deste estudo.
No que diz respeito ao mundo jurídico as maiores discordâncias giram em torno
da constitucionalidade do emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem,
havendo poucos estudos a respeito do tema.
Barroso (2007, p. 361) afirma que o tema tem “se situado em uma área de
penumbra e de incerteza, sendo poucos estudos jurídicos a ele dedicados.”
No âmbito interno do Exército, a principal discussão sobre o emprego da Força
em GLO diz respeito à importância que deve ser dada ao assunto em suas atividades
de rotina, principalmente no que tange ao desvio do preparo para a defesa externa.
Para muitos, a principal missão da Força Terrestre deve estar voltada para sua
razão de ser, ou seja, a defesa da pátria contra um inimigo externo, e não na mediação
ou intervenção em problemas internos relacionados à segurança pública, uma vez que
a Constituição Federal de 1988 em seu Título V, Capítulo III dedica artigos exclusivos
para tratar do tema e os órgãos envolvidos e em momento algum as Forças Armadas
são citadas.
Para outros não há hierarquia entre as missões estabelecidas pela Carta
Magna, cabendo à Força dedicar igual atenção a cada uma delas.
No entanto, é evidente que independente da opinião ou abordagem que se tem
sobre o tema, o emprego do Exército nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem
(Op GLO) provoca impactos positivos e negativos para os Organizações Militares
(OM) empregadas, sendo estas em sua maioria Batalhões de Infantaria, residindo aí
a necessidade de apontar tais impactos para se visualizar as consequências e se
preparar para tais.
Desta forma, o trabalho pretende apontar possíveis impactos nos Batalhões de
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Infantaria devido ao emprego da Força Terrestre nas Op GLO, demonstrando se este
fato interfere no preparo para as missões dessas Unidades relacionadas à Defesa da
Pátria.
Não há neste trabalho a intenção de propor medidas para se mitigar impactos
negativos ou potencializar impactos positivos. O artigo visa, por meio da
demonstração dos possíveis impactos, fornecer um pressuposto teórico para futuros
estudos que se debrucem sobre a mesma linha de pesquisa.
2 METODOLOGIA
Para se alcançar uma solução para o problema levantado, a pesquisa baseouse na leitura e fichamento das fontes, questionários, bem como na discussão dos
resultados.
Quanto à abordagem, a pesquisa se apresenta, principalmente, como
quantitativa face aos dados obtidos por meio dos questionários e números das
operações constantes no sítio eletrônico do Ministério da Defesa, havendo, no
entanto, a avaliação qualitativa em relação aos aspectos mais teóricos e conceituais.
Com relação ao nível de profundidade a pesquisa se enquadra como do tipo
exploratória, tendo em vista a falta de estudo existente sobre o tema, sobretudo no
campo jurídico. Sendo assim, os procedimentos utilizados para a coleta de dados
tiveram foco na pesquisa bibliográfica e documental.
2.1 REVISÃO DE LITERATURA
A pesquisa inicia-se com a definição das missões constitucionais e os
questionamentos acerca do assunto, como abordado na introdução deste trabalho, de
forma a fornecer subsídios teóricos e elucidar alguns pontos de divergência.
A revisão da literatura baseou-se, principalmente, em trabalhos e obras
produzidos após 2001, ano considerado de inflexão devido à assinatura do Decreto
nº 3.897, de 24 de agosto de 2001, que fixou diretrizes para o emprego das Forças
Armadas na Garantia da Lei e da Ordem. Vale ressaltar, porém, que as leis e
regulamentos anteriores a 2001, ainda em vigor foram, obviamente, verificadas neste
estudo.
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No entanto, como já comentado, a pesquisa se ateve às Operações ocorridas
a partir de 2010, por se tratarem das missões mais recentes e de maior vulto.
Foram levantadas opiniões de juristas renomados e proeminentes no cenário
nacional a fim de ajudar na análise jurídica das questões envolvendo o tema.
O sítio eletrônico do Ministério da Defesa forneceu importantes dados
quantitativos para a pesquisa, uma vez que se configura como fonte oficial, trazendo
números oficiais sobre as principais missões de garantia da lei e da ordem envolvendo
as três Forças Armadas.
Com as informações extraídas do sítio eletrônico do Ministério da Defesa foi
possível aferir as principais Op GLO ocorridas desde 2010, analisando-se os efetivos
empregados e os valores gastos.
Excluindo operações de garantia da votação e apuração (GVA) e a segurança
em eventos, temos que as principais Op GLO originadas por uma perturbação da
ordem pública de fato são: Operação Rio de Janeiro, Operação São Cristóvão,
Operação São Francisco, Operação Varredura, Operação Arcanjo, Operação Bahia,
Operação Carioca, Operação Capixaba e Operação Potiguar III.
Quanto às Operações Militares, a revisão da literatura buscou dados sobre
carga horária e assuntos previstos relacionados à Defesa Externa nos Programas
Padrão de Adestramento (PAA) previstos para os Batalhões de Infantaria, bem como
PIM 2019 e SIMEB 2019, de forma a se verificar se as Op GLO interferem naquilo
planejado para o preparo da Força em Defesa Externa.
O Exército Brasileiro procura regular e padronizar o preparo de suas diversas
Organizações Militares (OM), por meio de dois documentos, o Sistema de Instrução
Militar do Exército Brasileiro (SIMEB), o qual teve sua última edição de 2019 aprovada
em dezembro de 2018, e trata de aspectos mais amplos com relação à instrução
militar, enquanto o Programa de Instrução Militar (PIM), este sendo publicado,
obrigatoriamente, a cada ano, trata de aspectos mais específicos e busca regular um
determinado ano de instrução trazendo normas que se adequem à realidade vivida
naquele ano.
Como demonstrado na introdução deste estudo, o Exército Brasileiro vive,
atualmente, uma era de emprego maciço em diversas frentes, sobretudo na garantia
da lei e da ordem, fato este que nos faz questionar como as OM têm realizado seu
preparo, principalmente, com relação à defesa externa.
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Buscando mitigar esse problema, tanto o SIMEB quanto o PIM fornecem aos C
Mil A, GU e U uma certa flexibilidade para adaptarem o ano de instrução às suas
necessidades, como percebe-se no trecho retirado do SIMEB 2019 “A fim de atender
as peculiaridades da instrução em cada C Mil A, o Ano de Instrução deve ser adaptado
à realidade e às particularidades de cada G Cmdo, GU e Unidade.” (2019, p. 4-1).
Os dois documentos, salientam a importância do adestramento sobre as
demais fases, pois é nesse período de tempo, que os militares do efetivo profissional
poderão praticar todos aqueles conhecimentos operacionais no âmbito de suas
frações, bem como os militares do efetivo variável têm a oportunidade de enxergarem
tudo aquilo que aprenderam individualmente compondo engrenagens de um sistema
muito maior. É através do adestramento que as frações do Exército se tornam
funcionais. Excluindo isso são apenas um amontoado de indivíduos que sabem fazer
tarefas isoladas, mas sem canalizar os esforços em uma única direção e com um
objetivo concreto.
O adestramento se torna tão importante para o nosso estudo na medida em
que é nessa fase que a defesa externa é realmente praticada. Na fase de instrução
individual são ensinadas técnicas utilizadas em caso de necessidade de defesa da
pátria, porém são largamente empregadas também em GLO, portanto, a chance é
bem menor de haver um hiato nessas técnicas devido às Op GLO.
Foram utilizadas as palavras-chave missão constitucional, garantia da lei e da
ordem, exército e impacto, juntamente com seus correlatos em inglês e espanhol, na
base de dados RedeBIE, e BDEx, em sítios eletrônicos de busca na internet, biblioteca
de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e Escola de
Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), sendo selecionadas obras em
português, espanhol e inglês. Houve ainda a coleta de dados em relatórios sobre as
missões de Garantia da Lei e da Ordem, manuais do Exército Brasileiro e dos EUA.
a. Critério de inclusão:
- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados ao
emprego das Forças Armadas brasileiras ou estrangeiras na segurança pública;
- Estudos, relatórios e manuais sobre o preparo do Exército Brasileiro para a
Defesa Externa; e
- Estudos quantitativos sobre os impactos das Op GLO no Exército Brasileiro.
b. Critério de exclusão:
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- Estudos sobre a constitucionalidade do emprego das Forças Armadas da
Garantia da Lei e da Ordem; e
- Leis, normas e regulamentos que tratam sobre o emprego das Forças
Armadas na Garantia da Leis e da Ordem.
2.2 COLETA DE DADOS
Após o estudo teórico a respeito do assunto, a pesquisa foi complementada por
meio de um questionário, que permitiu estimar alguns dados não disponíveis em
fontes oficiais, norteando o trabalho para uma resposta ao problema levantado.
2.2.1 QUESTIONÁRIO
A população foi estimada a partir do efetivo de oficiais que participaram de Op
GLO a partir de 2010. O dado foi obtido por meio do sítio eletrônico do Ministério da
Defesa, no qual constam todas as Op GLO desde 1992.
O estudo foi limitado aos oficiais de infantaria que participaram das operações
ocorridas no período de 2010 a 2019, uma vez que representam a massa de
planejadores e decisores que compuseram os efetivos dos diversos Batalhões de
Infantaria empregados em GLO.
De acordo com o Ministério da Defesa, de 2010 a 2019 foram realizadas 50
(cinquenta) Op GLO em todo o território nacional, porém para este estudo foram
consideradas 43 (quarenta e três) destas operações, excluindo-se as operações de
garantia de votação e apuração (GVA), pois ocorrem de dois em dois anos e em todo
o território nacional e considerá-las aumentaria sobremaneira a população,
inviabilizando este estudo. Além disso, apesar de se enquadrarem como GLO, as Op
GVA fogem um pouco ao perfil buscado neste estudo que procura analisar reais
perturbações da ordem pública ou ineficiência dos órgãos de segurança pública, além
disso, essas operações têm uma curtíssima duração, ocorrendo basicamente na
véspera e no dia da eleição em questão.
Desta forma, somou-se os efetivos das operações elencadas pelo Ministério da
Defesa, chegando a um total de 251.536 militares do Exército, envolvidos em todos
esses eventos. A esse número aplicou-se a mesma proporção (aproximadamente
14%) de oficiais previstos na Força Terrestre (31.301 oficiais de um total de 222.234
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militares), conforme o Decreto no 9.632, de 26 de dezembro de 2018, chegando a
uma estimativa de 35.428 oficiais participantes de Op GLO desde 2010.
Sendo a amostra desejada em relação a oficiais de infantaria, aplicou-se ao
efetivo de oficiais acima estimado a proporção de distribuição de oficiais por arma no
Exército Brasileiro de cerca de 33% para a infantaria, obtendo com isso uma
população para este estudo estimada em 11.691 oficiais de infantaria participantes
de Op GLO no período de 2010 a 2019.
Para se atingir maior confiabilidade na pesquisa, buscou-se uma amostra
significativa, com nível de confiança de 90% e margem de erro de 10%. Com isso, a
amostra dimensionada como ideal (nideal) foi de 67.
Foram distribuídos questionários para cerca de 101 oficiais de infantaria do
Exército Brasileiro (EB) que participaram de Op GLO de 2010 a 2019. Tal efetivo foi
obtido considerando 150% da amostra ideal prevista (nideal=67), utilizando-se como N
o valor de 9.728 militares
A amostra foi selecionada entre militares pertencentes a todos os Comandos
Militares de Área (C Mil A), trazendo heterogeneidade e diminuindo-se a possibilidade
de respostas interferência de respostas em massa. O questionário foi distribuído
apenas de forma indireta, por meio de mídias sociais. Foram obtidas 71 respostas
(105,97% de nideal e 70,29% dos questionários enviados), não existindo qualquer
necessidade de invalidar nenhuma por preenchimento incorreto ou incompleto.
Para a realização do pré-teste o questionário foi distribuído a 10 (dez) capitãesalunos da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que se enquadravam nos
requisitos já elencados. Ao final do pré-teste houve a necessidade de realizar uma
alteração com relação a forma de apresentação de uma pergunta, a qual passou de
subjetiva para objetiva, bem como a supressão e acréscimos de itens na pergunta
sobre as consequências das Op GLO nos Batalhões de Infantaria.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Iniciando o estudo, procurou-se caracterizar a amostra estudada, para isso
foram feitos dois principais levantamentos. Um com relação aos C Mil A mais
empregados em Op GLO e o outro sobre quais operações houve maior participação
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dos oficiais que responderam ao questionário. A respeito desses fatores ficou apurado
o seguinte:

C Mil A
1,9 1,9
13,5

19,2

11,5
13,5
3,8

34,6

CMA

CMN

CMNE

CMP

CMO

CML

CMSE

CMS

Gráfico 1 - Mostra a proporção de militares que participaram de Op GLO por C Mil A
Fonte: o autor

Nota-se, portanto que 69,6% da amostra pertencia a Batalhões enquadrados
no Comando Militar do Leste (CML), Comando Militar do Sudeste (CMSE) e Comando
Militar do Sul (CMS), o que nos permite supor que a maior parte das missões se
concentram nessas regiões.
O dado é confirmado ao verificarmos as principais Op GLO ocorridas desde
2010, levando em consideração aquelas que tiveram maiores gastos, emprego de
efetivo elevado e possuíram como causa a perturbação da ordem pública, conforme
tabela abaixo, extraída de uma ampla planilha publicada no sítio eletrônico do
Ministério da Defesa:
Tabela 1 – Principais Op GLO ocorridas desde 2010, por períodos, efetivos e gastos (extrato)

SEQ
01

02

NOME
DATA
OBJETIVO
EFETIVO
CUSTO
Operação 28/07/2017
700 em
Para a preservação da ordem
Rio de
a
média p/ R$ 234.485.755,13
pública e incolumidade
Janeiro 31/12/2018
fase
Desobstrução de vias públicas
Operação 25/05/2018 federais para contribuir com a
São
a
preservação da ordem pública e 20373
R$ 80.000.000,00
Cristóvão 04/06/2018 da incolumidade das pessoas e
do patrimônio
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SEQ

NOME

DATA

03

Operação
São
05/04/2014
Francisco

04

Operação
Varredura

05

Operação
28/11/2010
Arcanjo

06

Operação
02/02/2012
Bahia

07

Operação
Carioca

14/02/17

08

Operação
Capixaba

06/02/17

09

Operação
Potiguar III

29/12/2017
a
12/01/2018

17/01/17

OBJETIVO
EFETIVO
CUSTO
Preservar a ordem pública e a
incolumidade das pessoas e do
13360
R$ 27.090.000,00
patrimônio e outras ações de
GLO no Complexo da Maré/RJ.
Ações
de
GLO
nas
dependências
de
estabelecimentos
prisionais
brasileiros, a fim de viabilizar
11021
R$ 50.000.000,00
ações de detecção de armas,
aparelhos de telefonia móvel,
drogas e outros materiais ilícitos
ou proibidos.
Emprego das Forças armadas
como Força de Pacificação no
8764
R$ 135.458.800,00
Rio de Janeiro
Restabelecer as condições de
normalidade devido à greve da
4645
R$ 14.365.904,20
PM-BA.
Preservar da ordem pública e
incolumidade das pessoas e do
patrimônio,
na
Região
Metropolitana do Estado do Rio
de Janeiro, especificamente na
Via Transolímpica, Av Brasil
(entorno da Vila Militar), Cais do
Porto,
Proximidades
do
4268
R$ 28.077.756,00
Aeroporto
Santos
Dumont,
Aterro
do
Flamengo,
Copacabana, Ipanema, Leblon,
Lagoa, Praia de São Francisco e
Praia de Icaraí, em Niterói e
Praças
do
Colubandê
e
Estephânia de Carvalho, em São
Gonçalo.
Preservar da ordem pública e
incolumidade das pessoas e do
2936
R$ 37.491.140,00
patrimônio, no Estado do
Para a preservação da ordem
pública e incolumidade das
pessoas e do patrimônio, no
Estado do Rio Grande do Norte,
2545
R$ 12.000.000,00
na Região Metropolitana do
Município de Natal e na sede do
Município de Mossoró.

Fonte: BRASIL. Ministério da Defesa. Disponível em: <https://www.defesa.gov.br/arquivos/exercicios
_e_operacoes/glo/6.glo_2010_2018_custos_e_efetivos_03_ABR_2019.pdf>.
Acesso
em:
25
maio.2019.

Na análise da amostra obtida neste estudo, verifica-se, por meio do Gráfico 2,
a proporção na participação das diversas Op GLO.
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Os dados abaixo mostram que as Op Arcanjo, Op São Francisco e a
Intervenção Federal, tiveram a maior participação de oficiais da amostra, o que pode
ser explicado pela longa duração desses eventos, nos quais existiram rodízios de
contingentes, muitas vezes empregando efetivos de todo o Brasil, não só dos CML,
CMSE e CMS . É importante destacar que a Op Rio de Janeiro, ocorreu durante a
Intervenção Federal do Rio de Janeiro e, principalmente em prol dela. Sendo assim,
os dados fornecidos pelo Ministério da Defesa corroboram com os levantamentos
feitos neste estudo.

Par*cipação da amostra nas diversas Op
GLO
Op Copa do mundo

1,9

Op Leão do Norte

1,9

Op São Cristóvão

3,8

Op Maranhão

3,8
5,8

Op Ágata
1,9

Op Pernambuco 2014

3,8

Op Bahia

1,9

Op Rio de Janeiro

28,8

Intervenção Federal no RJ
5,8

Op Potiguar
1,9

Op Capixaba

44,2

Op São Francisco
26,9

Op Arcanjo
0

5
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20
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35

40

45

Percentual de participação em Op GLO

Gráfico 2 – Participação da amostra nas diversas Op GLO
Fonte: o autor

Nota-se que o somatório de participações nas diversas operações é maior que
o total de militares da amostra, o que se explica pelo fato de alguns militares terem
participado de mais de uma operação.
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A flexibilidade de adaptação expressa no SIMEB e PIM permite aos C Mil A
aumentar ou diminuir períodos de instrução, alterar suas sequências e linhas de
controle, conforme a necessidade daquele comando. Tal fato permite se adaptar aos
problemas que surgirem, mas será que na ponta da linha, o soldado saberá executar
aqueles objetivos de adestramento previstos no PIM? Haverá realmente tempo para
a defesa externa?
Pensando nisso, nosso primeiro apontamento será em torno do tempo base
previsto pelo Comando de Operações Terrestres (COTER) ao adestramento, o qual
pode-se aferir, portanto, ser o tempo que aquele órgão julga necessário para tal.
O PIM 2019 prevê 51 (cinquenta e uma) semanas de instrução, das quais de
acordo com o seu calendário base 15 (quinze) seriam previstas para o adestramento
de defesa externa e 04 (quatro) para o adestramento de GLO.
No questionário distribuído para a realização deste estudo foi levantado o
tempo que cada Batalhão permaneceu em missões de GLO no período de um ano,
obtendo o seguinte resultado:

Tempo de par*cipação em Op GLO
23%

8%

44%
25%

Menos de 01 mês

De 01 a 03 meses

De 03 a 06 meses

Mais de 06 meses

Gráfico 3 - Mostra a participação em Op GLO no período de um ano, referente aos Batalhões com
os quais a amostra cumpriu tais missões
Fonte: o autor

A esmagadora maioria da amostra (92%) respondeu que o Batalhão em que
servia, no período de 01 (um) ano, esteve envolvido por mais de 01 (um) mês em Op
GLO, sendo que 44% informaram participação entre um e três meses. Existindo uma
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parcela considerável (23%) que respondeu ter permanecido mais de seis meses em
Op GLO.
Juntando ao problema em questão o tempo necessário para adestramento em
defesa externa (15 semanas) com os dados acima apresentados, percebe-se uma
fatia considerável do ano de instrução sendo rocada para o emprego em GLO. Isso
nos leva a crer que, possivelmente, algum aspecto do ano de instrução foi prejudicado,
no mínimo com pequenas adaptações realizadas naqueles Batalhões menos
empregados, chegando, talvez, até à supressão de atividades de instrução naqueles
Batalhões empregados por mais de seis meses.
Para continuar nesta linha de raciocínio e chegar a conclusões mais assertivas
é necessário um levantamento dos efetivos dos Batalhões de Infantaria empregados
nas Op GLO.
A informação do Ministério da Defesa sobre os efetivos empregados nas
diversas operações nos traz números muito amplos, que não permitem chegar ao nível
Unidade e aferir os impactos sobre os Batalhões de Infantaria, alvos deste estudo.
Desta forma, verificou-se a necessidade de levantar dentro da amostra, os efetivos
empregados pelos respectivos Batalhões nas operações.

Efe*vos
0%

10%
21%

44%

25%

10 a 30 militares

30 a 50 militares

50 a 100 militares

100 a 150 militares

Mais de 150 militares

Gráfico 4 - Efetivo dos Batalhões de Infantaria empregados nas Op GLO
Fonte: o autor

O gráfico acima mostra que em 69% dos casos, os Batalhões de Infantaria
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empregaram mais 100 (cem) militares em Op GLO no período de um ano e, em 44 %
das situações o emprego foi de mais de 150 (cento e cinquenta) militares, ou seja,
mais que uma Subunidade (SU).
Tal fato aliado ao tempo de emprego em GLO no período de um ano, nos
permite constatar que há de fato impactos no adestramento da tropa em defesa
externa, restando, portanto, a partir deste ponto avaliar se estes impactos estão
realmente relacionados ao emprego em garantia da lei e da ordem e assim tentar
levantar as principais consequências.
Por conseguinte, iniciou-se a busca pelos impactos causados pelas Op GLO
no adestramento dos Batalhões de Infantaria por meio de uma pergunta objetiva na
qual pergunta-se aos militares se no ano em que estiveram envolvidos com Op GLO,
seus Batalhões deixaram de cumprir algum objetivo de instrução de defesa externa
previstos no Programa Padrão de Adestramento (PPA) para o ano de instrução,
obtendo o seguinte resultado:

PERDA DE OBJETIVOS DE INSTRUÇÃO DE DEFESA
EXTERNA
Não
33%

Sim
67%

Gráfico 5 – Mostra a execução dos objetivos de instrução de defesa externa no ano em que os
militares estiveram envolvidos em Op GLO em seus Batalhões
Fonte: o autor

De acordo com 67% dos militares que responderam ao questionário, os
Batalhões aos quais pertenciam quando participaram de Op GLO deixaram de cumprir
algum objetivo de instrução previsto para aquele ano.
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A perda de objetivos de instrução obviamente é prejudicial para o
adestramento, mas este elemento por si só não é suficiente caso não seja mensurado
ou seja insignificante, de forma que não comprometa a operacionalidade da tropa.
Indo mais a fundo nos aspectos atinentes ao adestramento da defesa externa,
buscamos algo mais abrangente, verificando se os Batalhões chegaram a deixar de
cumprir subperíodos de adestramentos inteiros, o que já implicaria em um prejuízo
maior às atividades de defesa externa.

Subperíodos de adestramento não realizados
4%

Deixou de realizar o PAB Pel

8%

25%

Deixou de realizar o PAB SU
21%

Deixou de realizar o PAB U
Deixou de realizar mais um
subperíodo de adestramento

13%

Não realizou nenhum subperíodo
de adestramento
Realizou todos os subperíodos
29%

Gráfico 6 – Mostra a realização dos subperíodo de adestramento no ano em que os militares
estiveram envolvidos em Op GLO em seus Batalhões
Fonte: o autor

O gráfico acima traz dados mais preocupantes com relação ao adestramento
em defesa externa, uma vez que ao analisá-lo verifica-se que 75% dos militares
deixaram de realizar ao menos um subperíodo, sendo que 29% deixaram de realizar
mais de um e 13% não realizaram nenhum deles.
Tal fato aponta para um prejuízo grande às atividades relacionadas com defesa
externa, atividade principal de uma Força Armada.
Extrapolando o nível Unidade, verificou-se o percentual de militares que
participaram do Período de Adestramento Avançado (PPA) com seus Batalhões
enquadrados nas respectivas Grandes Unidades (GU).
O Gráfico 7 mostra que apenas 35% da amostra participou do Período de
Adestramento Avançado no ano em que estiveram participando de Op GLO. Este
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elemento aparece como um indicador de prejuízo da operacionalidade da tropa no
que tange a defesa externa não só no nível Unidade, mas também no nível Grande
Unidade.

PARTICIPAÇÃO NO PPA
Sim
35%

Não
65%

Gráfico 7 – Mostra a participação dos militares no PPA
Fonte: o autor

Os dados apresentados até o momento apontam para um prejuízo do
adestramento em defesa externa, corroborando com a hipótese de que as Op GLO
impactam sim nesse adestramento e de forma negativa. Porém, tal prejuízo poderia
ser causado por outros fatores diversos, alheios às operações em questão, como por
exemplo falta de recursos financeiros nas Unidades, atividades externas, etc.
Pensando nisso, verificou-se a necessidade de aferir a opinião da amostra,
dentre aqueles que não realizaram alguma atividade, sobre o motivo para tal.
Como este estudo não visa avaliar qualitativamente todos as possíveis razões de
supressão de atividades, achou-se por bem se ater à uma pergunta objetiva na qual
o militar apenas indicaria se em sua opinião o não cumprimento das atividades de
defesa externa estava relacionado às Op GLO com as quais o seu batalhão esteve
envolvido.
O Gráfico 8 mostra que 78% dos militares que deixaram de realizar alguma
atividade relacionada à defesa externa em seus Batalhões acreditam que este
prejuízo foi causado sim pela participação das Unidades nas Op GLO. Este dado,
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portanto, vai ao encontro da hipótese de que as Op GLO impactam diretamente no
adestramento das Unidades em defesa externa.

SUPRESSÃO DE ATIVIDADES X OP GLO
Não
22%

Sim
78%

Gráfico 8 – Mostra a relação entre a supressão de atividades de defesa externa e as Op GLO
Fonte: o autor

Após tentar verificar a existência de alguma relação entre as Op GLO e a defesa
externa que se traduz, em última instância na missão constitucional de Defesa da
Pátria, busquemos a partir deste ponto analisar, ainda que superficialmente, de forma
qualitativa, como se dá o impacto das Op GLO e suas consequências.
Em um primeiro momento buscou-se qualificar os possíveis impactos das
missões de GLO como “positivas”, “negativas” ou “neutras” dos militares que
compõem a amostra.
Conforme verifica-se claramente no gráfico 9, os impactos das Op GLO no
Batalhões de Infantaria são positivos para 67% da mostra, neutros para 19% e
negativos para apenas 14%.
Este dado contrapõe as informações que haviam sido levantadas até o
momento, uma vez que até então apontavam para consequências negativas das Op
GLO, já que as mesmas causariam prejuízos no ano de instrução, particularmente no
adestramento de defesa externa.
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IMPACTOS POSITIVOS/NEGATIVOS/NEUTROS
Neutros
19%

Nega*vos
14%
Posi*vos
67%

Gráfico 9 – Mostra a percepção dos impactos das Op GLO
Fonte: o autor

Procurando identificar a causa deste paradoxo, foram levantadas possíveis
consequências das Op GLO para os Batalhões de Infantaria, de forma a tentar
qualificar a percepção da amostra com relação aos impactos causados.
Para se chegar aos dados abaixo foi solicitado que se marcasse as principais
consequências da participação dos Batalhões nas Op GLO, apresentado à amostra
cinco consequências positivas e cinco negativas, dentre as quais poderiam ser
escolhidas mais de uma opção, existindo a possibilidade ainda de acrescentar outras
sugestões. Portanto, o gráfico a seguir mostra o percentual da amostra que marcou
cada uma das alternativas.
Confirmando a percepção da amostra, verificada no gráfico 9, como positivos
os impactos das Op GLo para os Batalhões de Infantaria, o gráfico 10 mostra uma
predominância dos aspectos positivos sobre os negativos, dentre os quais afere-se
como principal consequência positiva o recebimento de novos materiais para 88%,
seguida do aumento da iniciativa e capacidade de decisão para 67,3% e do
recebimento de maior quantidade de recursos para 55,8%.
Entres os principais aspectos negativos levantados destacam-se em primeiro
lugar as consequências jurídicas para o Batalhão e seus militares para 53,8% da
amostra, seguida do não cumprimento de todas as atividades/instruções previstas
para 46,2%, da diminuição do condicionamento físico dos militares, para 38,5% e da
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redução da vocação do batalhão para a defesa externa para 36,5%.

Consequencias das Op GLO
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38,5

Percentual

Gráfico 10 – Mostra as principais consequências das Op GLO
Fonte: o autor

Apesar

das

consequências

positivas

se

sobressaírem

neste

último

levantamento, pode-se verificar que aqueles aspectos relacionados com o escopo
deste trabalho foram apontados de forma expressiva pela amostra como impactos
negativos e corroboram com todo o levantamento feito até aqui de que o tempo e
efetivo gastos em Op GLO quando analisados e comparados com aquilo que deveria
ser treinado e adestrado acabam afetando a preparação dos batalhões para a defesa
externa.
Um item importante presente no gráfico 10 e até então pouco evidenciado é o
percentual da amostra que acredita que a grande participação em Op GLO provoca
diminuição do condicionamento físico dos militares. Tal dado se torna relevante ao
estudo quando raciocinamos que as atividades de defesa externa exigem um elevado
preparo físico em relação às Op GLO devido às características das missões que
abrangem situações onde a cauda logística é muito extensa, implicando em maior
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peso a ser carregado pelo combatente individual, distâncias grandes a serem
percorridas, predominância de terreno e condições meteorológicas adversas, etc.
A fim de encerrar o levantamento dos dados necessários para a análise dos
resultados e finalizar as conclusões acerca dos assuntos abordados neste estudo foi
verificado se os militares acreditavam que no ano em que seus batalhões participaram
de Op GLO, os mesmos estariam preparados para cumprir, em boas condições, todas
as missões constitucionais (defesa da Pátria, garantia da lei e da ordem e garantia
das missões constitucionais) atribuídas as Forças Armadas.

Missões Cons*tucionais x Op GLO
8%
36%

56%

Sim

Não

As condições de preparo para tais missões não possuem relação com as Op GLO

Gráfico 11 – Mostra a opinião dos militares sobre o preparo dos Batalhões para o cumprimento das
missões constitucionais no ano em que estiveram envolvidos com Op GLO
Fonte: o autor

O gráfico 11 mostra que para 56% seu batalhão não estaria em boas condições
de cumprir todas as missões constitucionais no ano em que participou de Op GLO, já
para 36% estariam sim em boas condições e 8% acreditam que as condições de
preparo para tais missões não têm relação com as Op GLO.
Sendo assim, mais uma vez os levantamentos apontaram para uma grande
interferência das Op GLO no preparo dos Batalhões de Infantaria para as outras
missões constitucionais, já que conforme percebeu-se inicialmente, o elevado tempo
e efetivos empregados nessas missões acabam afetando de maneira expressiva o
planejamento e execução dos batalhões nas atividades voltadas para defesa externa,
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bem como a capacidade dos mesmos de flexibilidade para realizar as adaptações
permitidas pelo escalão superior.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a análise dos resultados, conclui-se que este trabalho atingiu os objetivos
inicialmente proposto, uma vez que por meio de um raciocínio lógico e sequencial foi
possível verificar o impacto das Op GLO conduzidas recentemente pelo Exército
Brasileiro no preparo para o desempenho das outras missões constitucionais,
particularmente no que tange à Defesa da Pátria.
A revisão da literatura permitiu a identificação das missões constitucionais das
Forças Armadas, com um aprofundamento sobre os conceitos legais que envolvem a
garantia da lei e da ordem e suas nuances de execução, desde a decisão no nível
político, pelo Presidente da República, até a execução no nível tático pelos Batalhões
de Infantaria.
A análise dos dados fornecidos pelo Ministério da Defesa permitiu delimitar
mais o problema, no sentido de que tornou possível a identificação daquelas
operações que afetam com maior intensidade a rotina das diversas Unidades seja
pela quantidade de meios e recursos despendidos ou pelo impacto no planejamento
causado pela surpresa. Sendo que tais características foram encontradas naquelas
operações desencadeadas pelo aumento descontrolado dos índices de violência e
necessidade de grande intervenção para preservação da ordem pública, o que fez
excluir do estudo e considerações, como por exemplo, as operações voltadas para a
garantia da votação e apuração.
A legislação militar que regula as atividades de instrução (PIM e SIMEB) serviu
de base para medir, principalmente, o tempo destinado à preparação para a defesa
externa. Neste ponto, foi prudente considerar apenas as semanas de instrução
necessárias para o adestramento, uma vez que estas atividades envolvem todo o
efetivo variável e profissional dos batalhões e não apenas uma parcela como é o caso
da fase de Instrução Individual, a qual de forma consensual dificilmente é afetada por
atividades externas e alheias ao planejamento do batalhão.
A coleta de dados constituiu elemento fundamental para atingir os objetivos da
pesquisa, ao passo que confirmou a existência do impacto que as Op GLO causam
na preparação para defesa externa nos Batalhões de Infantaria e, consequentemente,
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no cumprimento da missão de Defesa da Pátria. Através da apuração das resposta
do questionário pode-se verificar que o tempo e efetivos gastos pelos Batalhões de
Infantaria em Op GLO ao longo de um ano tornam, na maioria dos casos, inviável a
execução das atividades de defesa externa, uma vez que extrapolam até mesmo a
flexibilidade de adaptação do ano de instrução que o PIM 2019 e SIMEB fornecem
aos Batalhões.
Os resultados, no entanto, apresentaram um curioso paradoxo, pois a apuração
dos resultados incialmente indicava uma percepção negativa das Op GLO devido ao
evidente e expressivo impacto que causava no ano de instrução das Unidades, mas
findou-se por mostrar que a maioria dos militares enxergam tais missões como
positivas, pelas consequências que trazem principalmente no que diz respeito à
melhoria de infraestrutura, materiais e aumento de recursos.
Apesar desta surpreendente constatação os impactos na instrução de defesa
externa foram indicados de forma expressiva pela amostra o que evidenciou a
dificuldade vivida atualmente pelas diversas Unidades em manter o contínuo preparo
com a excelência necessária para o cumprimento de todas as missões constitucionais.
O estudo não buscou levantar medidas para mitigar os impactos negativos ou
potencializar os positivos, uma vez que tal proposta requer um estudo mais amplo e
um trabalho de campo que demanda um elevado tempo, porém cumpriu o objetivo
proposto de identificar e descrever ainda que deforma sucinta o impacto das atuais
Op GLO nas atividades de defesa externa no âmbito dos Batalhões de Infantaria,
abrindo caminho para futuros estudos mais profundos nesse campo de estudo das
ciências militares.
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ANEXO A: Solução Prática
Ao final do estudo chegamos a duas possíveis soluções para o problema
evidenciado. Uma delas seria diminuição drástica do emprego do Exército Brasileiro
em Op GLO, porém é um tanto quanto intangível, já que permeia o nível decisório
mais alto e complexo, o nível político.
Outra possibilidade seria rever a flexibilidade, já existente, do ano de instrução.
De forma a permitir àquele Batalhão que tiver uma parte muito grande do ano de
instrução dedicada a Op GLO e com emprego elevado de efetivo, planejar o seu ano
de instrução com o tempo restante, de forma individual e personalizada, submetendo
esse planejamento ao escalão superior para aprovação, retificando ou ratificando
posteriormente.
O artigo não buscou aprofundar na possibilidade apontada acima, uma vez que
tal proposta requer um estudo mais amplo e um trabalho de campo que demandaria
um elevado tempo para verificar a viabilidade e operacionalizar a nova flexibilização,
porém cumpriu o objetivo proposto de identificar e descrever ainda que de forma
sucinta o impacto das atuais Op GLO nas atividades de defesa externa no âmbito dos
Batalhões de Infantaria, abrindo caminho para futuros estudos mais profundos nessa
área das ciências militares.

