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O PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO JURISDICIONADO AO EXÉRCITO BRASILEIRO
COMO POTENCIALIZADOR DE SEU PODER DE COMBATE

Flora Regina Camargos Pereira1

RESUMO

No presente  estudo serão  esquadrinhados  os  conceitos  de  soberania  nacional,  de defesa
nacional e de segurança nacional, a fim de demonstrar como as Forças Armadas, e em especial o
Exército Brasileiro, se inserem nesse processo. Será explicitado, ainda, como os bens públicos se
dividem e em que categoria se inserem os bens da União destinados às Forças Armadas, com ênfase
no Exército Brasileiro. Em seguida discutir-se-á como os ativos patrimoniais militares podem ser tidos
como instrumento de viabilização da defesa nacional e incremento do poder de combate do Exército
Brasileiro.  Buscar-se-á,  também,  explicar  a  natureza  dos  bens  públicos,  assim  como  daqueles
vocacionados aos interesses militares e suas formas de uso. Ainda, será exposta a natureza especial
dos bens jurisdicionados às Forças Armadas. Apresentados todos os conceitos-chave supracitados,
será feita a ligação entre eles no intuito de demonstrar em que medida a propriedade imobiliária
militar  do  Exército  pode contribuir  para  potencializar  seu poder  de combate.  Para  comprovar  tal
proposição, serão apresentados alguns casos de uso das áreas militares para reaparelhamento da
Força Terrestre, no intuito de enriquecer o viés empírico e ratificar e/ou retificar as conclusões sobre a
hipótese apresentada nesse trabalho. Como fecho, será apresentada a conclusão que postulará que
o patrimônio imobiliário do Exército Brasileiro contribui para potencializar seu poder de combate.

Palavras-chave:  Defesa  Nacional.  Patrimônio  Imobiliário.  Poder  de  Combate.  Exército
Brasileiro.

ABSTRACT

In the present study, the concepts of national sovereignty, national defense and national security will
be examined in order to demonstrate how the Armed Forces, and especially the Brazilian Army, fit into
this process. It will also be explained how public goods are divided and in which category the Union
goods destined to the Armed Forces are included, with emphasis on the Brazilian Army. Then, it will be
discussed how the military assets can be considered as an instrument for the national defense and
increase the combat power of the Brazilian Army. It will also seek to explain the nature of public goods,
as well as those related to military interests and their forms of use. Also, the special nature of the
assets under jurisdiction to the Armed Forces will be exposed. Having outlined all of the above key
concepts,  a  link  will  be  made  to  demonstrate  the  extent  to  which  Army  military  real  estate  can
contribute to enhancing its combat power. To prove this proposition, some cases of use of the military
areas for Earth Force re-fitting will be presented, in order to enrich the empirical bias and to ratify and /
or rectify the conclusions about the hypothesis presented in this work. In conclusion, the conclusion
that  will  postulate  that  the real  estate  patrimony of  the Brazilian  Army contributes  to  enhance its
combat  power  will  be  presented.

Keywords: National defense. Real Estate Equity. Combat Power. Brazilian Army.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo terá por escopo apresentar a estrutura dos bens imóveis

da União destinados ao Exército Brasileiro e sua vital importância no cumprimento

das missões constitucionais dessa Força que é uma das instituições responsáveis

pela Defesa Nacional do Brasil.

Os  bens  públicos  destinados  ao atendimento  das  necessidades de  defesa

nacional  são  bens  imóveis  da  União  jurisdicionados  às  Forças  Armadas. É

interessante  notar  que  tais  bens  possuem  natureza  singular  em  razão  da

necessidade  que  atendem,  isto  é,  interesses  militares  e  do  fundamento

constitucional da Soberania Nacional ao qual se ligam indissociavelmente.

Daí nasce a necessidade de se reconhecer a especial condição desses bens

imóveis  por  se  tratar  de  propriedade pública  vocacionada  ao  atendimento  das

necessidades da Segurança Nacional, sobretudo no seu viés de Defesa Nacional, a

qual  cabe  às  Forças  Armadas, conforme  dispositivo também  constitucionalmente

previsto, art.142 CF/88. 

Neste desiderato, é pertinente o estudo da problemática acima exposta.  A

relevância  do  estudo  sugerido se  deve  à  situação,  ainda pouco  explorada  na

doutrina e  na  jurisprudência, do ajustamento  quanto  ao  tratamento  dispensado  a

esses bens que são de propriedade da União, mas diretamente jurisdicionados e

administrados  pelas  Forças  Armadas,  em  especial  no  que  se  refere  aos  bens

destinados ao Exército Brasileiro. Tais bens são meios e substratos que viabilizam o

cumprimento das missões constitucionais das Forças Armadas e por isso possuem

importante  aspecto  relativo  à  defesa  nacional, que  é  parte  integrante  do  texto

constitucional de 1988.  

No decorrer do trabalho proposto, buscou-se demonstrar a capacidade dos

bens  imóveis  jurisdicionados  ao  Exército  para  contribuir  de  modo  relevante  no

incremento de seu poder de combate, sobretudo ao propiciar melhores condições de

preparo e emprego das tropas sob diversos vieses a serem explorados ao longo do

estudo ora em andamento.

Para a realização de um estudo coerente e capaz de trazer  contribuições

úteis ao Exército Brasileiro, calcado na metodologia científica, fez-se necessária a



definição do problema para o qual fosse buscada uma possível solução. Isto posto,

será apresentado, a seguir, como se chegou à definição deste problema.

Num  cenário  de  crise  econômica  e  crescentes  cortes  orçamentários  os

interesses de defesa tendem a ser relegados a um plano secundário.  Isso pode

trazer prejuízos sensíveis para a defesa nacional e, em um prognóstico negativista,

até para a soberania do estado brasileiro.

Assim,  é  indispensável  que  as  Forças  Armadas,  e  em  especial  a  Força

Terrestre, tenham mecanismos para se manterem e bem cumprirem suas missões

constitucionais.

Um dos modos de se buscar um reaparelhamento da respectiva Força e de

se  viabilizar  melhores  condições  de  preparo  e  emprego  das  tropas  pode  ser

vislumbrado  com  o  uso  e  disposição,  dentro  da  legalidade,  dos  imóveis

vocacionados a atender às necessidades militares.

Neste contexto, há que se conhecer as formas de destinação de patrimônio

imobiliário  às Forças Armadas,  a estrutura imobiliária do Exército Brasileiro,  para

então responder ao seguinte questionamento: em que medida os bens de natureza

imóvel destinados ao Exército Brasileiro poderão contribuir para potencializar o seu

poder de combate?

A  resposta  ao  questionamento  anteriormente  apresentado  e  seus

desdobramentos balizaram o presente trabalho, com o fito de elucidar de maneira

didática o problema apresentado.

O presente estudo pretendeu demonstrar  a importância sem par dos bens

imóveis  militares  para  o  cumprimento  das  missões  constitucionais  das  Forças

Armadas, em especial do Exército Brasileiro.

Com a finalidade de delimitar  e  de  alcançar  o  desfecho  esperado para  o

objetivo geral, levantou-se objetivos específicos que conduziram a consecução do

objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo:

a.  definir  a natureza dos bens imóveis  destinados ao Exército Brasileiro e

apresentar sua estrutura de patrimônio imobiliário;

b. definir a relação entre os imóveis militares e o reaparelhamento da Força

Terrestre; e

c. concluir como os imóveis destinados ao Exército Brasileiro são modos de

potencializar o seu poder de combate.



Desse modo, considerado o já citado atual momento de crise econômica com

graves cortes nos orçamentos públicos, entre os quais o de defesa (inclusive no

âmbito da Força Terrestre), o presente estudo pretendeu contribuir para o Exército

Brasileiro  na  medida  em  que  se  vislumbra  uma  forma  de  propiciar  o

reaparelhamento da Força por meio de uso de imóveis militares.

Intentou-se,  ainda,  obter,  como  contribuição,  inovações  no  sentido  de

aprimoramento do preparo e emprego do Exército Brasileiro por meio do uso de

ativos  patrimoniais  imobiliários.  Apresentam-se,  portanto,  reais  beneficiários  do

presente trabalho aos interesses verde oliva.

1. METODOLOGIA

O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico e calcado

em procedimentos metodológicos. Assim, nesta seção, será apresentada de forma

clara e detalhada como o problema pode ser solucionado, bem como quais critérios,

estratégias e instrumentos foram utilizados no decorrer deste processo de solução e

as formas pelas quais foram utilizados.

A trajetória desenvolvida pela presente pesquisa teve seu início na revisão

teórica  do  assunto,  através  da  consulta  bibliográfica  a  manuais  doutrinários,

documentos  e  trabalhos  científicos  (artigos,  trabalhos  de  conclusão  de  curso  e

dissertações), a qual prosseguiu até a fase de análise dos dados coletados neste

processo (discussão de resultados).

Ademais,  para  a  consecução  do  presente  estudo,  foi  seguido  o  método

dogmático  ou  instrumental  com  o  uso,  sobretudo,  de  pesquisa  bibliográfica,

legislativa e jurisprudencial.

 Por  fim,  visando  confirmar  a  hipótese  proposta  de  que  o  patrimônio

imobiliário do Exército Brasileiro tem o potencial de incrementar positivamente seu

poder  de  combate,  são  apresentados  três  casos  concretos  em  que  o  uso  dos

imóveis  da  Força  Terrestre  foi  fator  preponderante  para  o  reaparelhamento  e

melhoramento de suas instalações e,  de modo direto ou não,  de seu preparo e

emprego.   Serão  abordados:  o  acordo  de  cooperação  referente  ao  terreno  de

Camboatá, no município do Rio de Janeiro-RJ realizado com Ministério do Esporte,

o  qual  propiciou a construção das novas instalações do Centro de Instrução de



Operações Especiaos – CIOpEsp - e do 21º Grupo de Artilharia de Campanha -

21ºGAC  -  na  área  do  Forte  Imbuí,  no  município  de  Niterói;  os  arrendamentos

empreendidos em campos de instrução, sobretudo na região sul do país, que geram

renda sem perda patrimonial e proporcionam melhorias nas organizações militares –

OM - onde ocorrem; e o contrato de permuta por obras a construir realizada com a

Fundação Habitacional  do Exército  -  FHE/POUPEX -  do imóvel  conhecido como

Barueri  IV no município de Barueri-SP, com a qual o Exército Brasileiro pôde se

beneficiar  com várias obras que melhoraram a operacionalidade de diversas OM

pelo país.

Os casos acima são uma pequena parte de um vasto universo de utilização

patrimonial  imobiliária  empreendida  de  forma  legal  e  com  conveniência  e

oportunidade pelo Exército Brasileiro. Os casos emblemáticos selecionados serão

pormenorizados e detalhados no próximo tópico.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A revisão de literatura foi realizada com o intuito de reunir, expor e abordar, de

forma crítica e sucinta, conceitos chave para o entendimento e alcance dos objetivos

geral e específicos do presente estudo.

2.1  DA NATUREZA DOS BENS IMÓVEIS DESTINADOS AO EXÉRCITO

BRASILEIRO

Inicialmente, acredita-se ser útil apresentar a classificação dos bens públicos

por estabelecer diversidade de regimes jurídicos e em qual delas se encaixam os

imóveis militares.



A doutrina administrativista2 divide os bens públicos em três tipos3 bens de

uso comum, bens de uso especial e bens dominiais ou dominicais.

 São considerados bens de uso comum do povo aqueles que, consoante já se

infere do próprio nome, podem ser usufruídos indistintamente por qualquer pessoa

do povo, ou seja, destinam-se ao uso geral da coletividade. Para JUSTEN FILHO

(2014, p. 1122) o critério de identificação desse tipo de bem perfaz-se pela natureza

e destinação do mesmo. Esse grupo de bens engloba aqueles cujo uso não pode ou

não deve ser objeto de apropriação privada exclusiva de algum ou alguns sujeitos.

Por fim, o mesmo autor ressalta: nem sequer se poderia aludir a algum vínculo de

propriedade sobre os bens de uso comum. O Estado é titular desses bens porque

nenhum sujeito pode adquirir  o domínio sobre ele.  Mas não é possível afirmar a

existência de uma propriedade estatal já que não cabe ao Estado as faculdades de

uso e fruição privativos, excludentes de idêntico benefício em prol de terceiros.

Já os bens domicais podem ser entendidos como sendo aqueles não afetados

diretamente à prestação de um serviço público, nem destinados ao uso comum do

povo. Sua identificação se dará por eliminação, pois sua noção é residual, ou seja,

tudo  que  não  for  bem  de  uso  comum,  nem  bem  de  uso  especial,  será  bem

dominical.

Os bens de uso especial são bens voltados a aparelhar o serviço público, isto

é, são aqueles aplicados no desempenho das atividades estatais. Visam à execução

de serviços públicos. São imóveis indispensáveis à prestação e funcionamento do

serviço administrativo e ao serviço público em geral. 

DI PIETRO (2004, p.569) define bens de uso especial como o conjunto de

coisas móveis e imóveis, corpóreas ou não que são utilizadas pela Administração

Pública para a realização de seus fins e atividades. 

São exemplos de bens de uso especial edifícios onde se situem repartições

públicas.  O  critério  de  identificação  desse  tipo  de  bem  reside  na  afetação

ao atendimento de um interesse público  específico.  Enquanto os  bens estiverem
2 Entre  os  estudiosos  que  cita-se  Hely  Lopes  Meireles,  Marçal  Justen  Filho,  José  dos  Santos
Carvalho Filho, entre outros.
3 Há previsão dos tipos de bens públicos no artigo 99 do código civil, o qual assevera:“Art. 99. São
bens públicos: I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; II - os de
uso  especial,  tais  como  edifícios  ou  terrenos  destinados  a  serviço  ou  estabelecimento  da
administração federal,  estadual,  territorial  ou  municipal,  inclusive  os  de  suas  autarquias;  III  -  os
dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de
direito pessoal,  ou real,  de cada uma dessas entidades. Parágrafo único. Não dispondo a lei em
contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a
que se tenha dado estrutura de direito privado.”



afetados  ao  atendimento  de  algum serviço  público  incidirá  sobre  eles  o  regime

jurídico dos bens públicos. 

O  uso  e  fruição  desses  bens,  em  princípio,  é da  Administração  Pública.

Contudo, os particulares poderão, sob certas condições e circunstâncias, usá-los.

Por exemplo, quando um cidadão se dirige a uma repartição pública em busca de

uma certidão. 

Os  imóveis  que  atendem  aos  interesses  militares  se  enquadram  nessa

categoria.

Tendo  em  mente  o  contexto  supracitado,  se  fazem  necessários

esclarecimentos sobre a natureza dos bens imóveis destinados a guarda da defesa

e segurança nacionais, entre os quais foca-se, em razão do recorte epistemológico

escolhido, nos terrenos jurisdicionados às Forças Armadas, em especial ao Exército

Brasileiro.  

Cumpre  dizer  que  os  bens  imóveis  destinados  às  finalidades  militares  ao

cumprirem seu desiderato de defesa nacional estarão, em seu cerne, contribuindo

para a soberania nacional, fundamento primeiro da República Federativa do Brasil

consoante expressamente consta da Constituição de 1988. 

2.2 DA SOBERANIA NACIONAL

 Partindo premissa acima, é recomendável, num primeiro momento, delinear-

se o que vem a ser a soberania nacional, para em seguida averiguar-se como ela se

relaciona  com a  segurança  e  defesa  nacionais,  num terceiro  tempo  verificar-se-

á como as Forças Armadas são elementos chaves nesse processo e, por fim, qual o

papel  dos  imóveis  a  elas  jurisdicionados  nesse mister de  proteção  da  soberania

nacional. 

Segundo PESSOA (1971, p. 205), a soberania pode ser conceituada como o

poder  político-jurídico  exercido  em  diversas áreas  dentre  as  quais  se  inclui  em

destaque o solo do território estatal propriamente dito e compreende a dominação

sobre pessoas e coisas compreendidas nesse dado território. 

A  soberania  territorial  pode  ser  vista  como  exercício  do  poder  em  um

determinado território delimitado por fronteiras naturais ou geográficas. 

Cumpre  destacar  que  a existência  e conservação  do  Estado

implicam necessariamente na  existência  e  conservação  de  seus  elementos



constitutivos  (povo,  território  e  soberania)58. Nas  palavras de MALUF  (2006,  p.

23) para que seja atribuída a condição de Estado a uma dada organização sócio-

política é  necessária a existência  concomitante  e  conjugada  dos  três

elementos (“população homogênea,  território certo  e  inalienável  e

governo independente”).  A  falta  ou  desfiguração  de  qualquer

dos elementos solapa a qualidade de Estado.

Um  poder  soberano  tutela  os  outros  dois  elementos.  Em relação

ao elemento povo,  a soberania  atua  na medida  em que  protege  o  Estado e  com

isso garante a sua  população direitos  fundamentais. No  que  tange ao  território, a

soberania  age com  maior  ênfase,  pois é ela o  sustentáculo  que mantém  a

integridade nacional.  

A manutenção da soberania encontra-se intimamente ligada a proteção do

território nacional e por isso dela pode-se derivar os conceitos de defesa nacional e

de segurança nacional.  

Clarificada a importância crucial da Soberania não só para a formação, mas

também para a manutenção de um Estado,  resta agora esmiuçar as formas que

a garantam e protejam. Nessa seara vêm à tona os conceitos de defesa nacional e

de segurança nacional. 

2.3 DA SEGURANÇA E DEFESA NACIONAIS

No  que  se  refere  à  busca  da  definição  de  segurança  nacional,  deve  ser

demarcada preliminarmente a noção de segurança. Segundo PESSOA (1971, p.7) a

ideia de segurança é dotada de tal  amplitude que tem ligação direta com a paz

integral  (soma  da  paz  física  com  a  paz  psicológica)  e  seu  cerne  liga-se

predominantemente aos fatos e sobre eles exerce influência. Assim, infere-se que a

segurança poderia ser tida como a ausência de perigo ou sua minimização. Esse

conceito  pode ser  aplicado tanto  ao indivíduo quanto ao Estado.  Quanto a  este

último, ciente da generalização do conceito averiguado, pode-se dizer que haverá

segurança quando não há perigo ameaçando os cidadãos que compõem um dado

Estado. 

A Política Nacional de Defesa, aprovada pelo Decreto nº 5484/05, define a

segurança como sendo “a condição que permite ao País a preservação da soberania

e  da  integridade  territorial,  a  realização  dos  seus  interesses  nacionais,  livre  de



pressões e ameaças de qualquer natureza, e a garantia aos cidadãos do exercício

dos direitos e deveres constitucionais.” 

O  viés  apresentado  remete  à  segurança  nacional  que,  segundo PESSOA

(1971, p. 118-120), pode ser definida como o grau relativo de garantia proporcionado

pelo Estado em um dado momento, o qual é alcançado por meio de ações políticas,

econômicas, psico-sociais e  militares  visando  à  consecução  ou  manutenção  dos

interesses  nacionais,  mesmo  diante  de  pressões  e  antagonismos  reais  ou

potenciais. A segurança nacional é fruto de uma série de medidas de defesa e de

prevenção, em dimensão global, que visam garantir a paz social e política. O mesmo

autor fala, também do direito da segurança nacional, o qual: 

É o conjunto de normas jurídicas, codificadas ou não, que objetivamente vi-
sam a conferir ao Estado a manutenção da ordem sócio-político-jurídica, in-
dispensável à salvaguarda dos valores e características nacionais, sob a co-
minação, se ocorrerem atos criminosos que ofendam ou ameacem ofendê-
la. 

 
A segurança nacional não garante vela somente pela soberania de um dado

Estado, mas é garantia para todos os seus outros direitos que porventura existam

neste  dado  Estado. A  fim  de  garantir  a  segurança  nacional,  surge

o conceito de defesa  nacional,  que se  liga umbilicalmente  à  ideia  de  segurança

nacional.  

Mesmo  reconhecendo  a  ligação  indissociável  entre  segurança  nacional  e

defesa nacional, há que se destacar que não se trata de sinônimos. Nesse ponto, a

lição de PESSOA (1971, p. 113) mostra-se esclarecedora:

 
É necessário não recair atualmente no equívoco de considerar a Segurança
Nacional como o equivalente de uma defesa amplamente conceituada. Para
isso, é útil insistir: a defesa e o ataque são, entre outros processos, expres-
sões da Segurança Nacional, meios de que ela se utiliza. 
De resto, a defesa e o ataque são encargos diretamente ligados às Forças
Armadas regulares. Ora, o conceito de Segurança Nacional atualmente in-
clui a prática dessas hostilidades ofensivas ou defensivas, bem como de to-
dos os elementos que concorram para o fortalecimento do Poder Nacional,
em tempos de paz ou não, utilizando para isso meios variadíssimos em qua-
lidade e incalculáveis em quantidade. Assim, a defesa coloca-se, como já se
especificou, no seu lugar exato: é uma das formas de expressão da Segu-
rança Nacional e não a Segurança Nacional em si, sob outra denominação
embora incorreta. 

O já citado Decreto nº 5484/05 define a defesa nacional como: “o conjunto de

medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar,  para a defesa do



território,  da  soberania  e  dos  interesses  nacionais  contra  ameaças

preponderantemente externas, potenciais ou manifestas.” 

Tais  conceitos,  somados  ao  comando  constitucional  do  art.  142  da

constituição  de  1988,  denotam  a  importância  da  participação  das  Forças

Armadas na  manutenção  da defesa  e  segurança  nacionais  para  o  fim  garantir

a soberania nacional.  

Enfatiza-se, mais  uma vez, que sem soberania sequer haverá Estado para

defesa dos direitos fundamentais do seu povo. Assim, a soberania é essencial para

a  manutenção  do  Estado  garantidor  dos  direitos  e  garantias  fundamentais.

Considerando  que  a soberania  é  garantida  por  meio  da  defesa  e  segurança

nacionais,  depreende-se  a  importância  sem  par  da  atuação  das  Forças

Armadas. Definida  a magnitude  da  soberania  para  o  Estado,  assim  como  sua

estreita relação com a segurança e a defesa nacionais, é necessário demonstrar-

se como os  conceitos  da  segurança  nacional  e  de  defesa  nacional,  as  quais

perfazem o carro chefe da garantia de soberania se operacionalizam na prática. 

É nesse contexto que se insere a atuação indispensável das Forças Armadas.

Assim, recapitulando  ideias  chave,  afirma-se que a  soberania,  no  viés

territorial,  é direito  fundamental  do  Estado que se  for  suprimido  no  seu  exercício

acarreta o fim do Estado. O direito à soberania está inserto nessa categoria, sendo

assim a garantia da soberania é indispensável à existência do Estado. 

2.4  DAS  MISSÕES  DAS  FORÇAS  ARMADAS  E  DA  ATUAÇÃO  DO

EXÉRCITO BRASILEIRO

As Forças Armadas por meio de suas competências constitucionais visam, em

última  instância,  assegurar  a  soberania. Desta  feita, seu  aparelhamento  e

funcionamento a contento é essencial a própria existência do Estado brasileiro, sem

o qual não haverá quaisquer outros direitos, mesmo fundamentais, dos indivíduos,

do povo, desse estado, pois sequer haverá Estado que os garanta.  

A atuação conjuntura econômica brasileira,  repleta de cortes orçamentários

impacta diretamente o orçamento e gestão de recursos das Forças Armadas. Um

dos  modos  para  que  ocorra  a auto  sustentabilidade financeira  (ainda  que

parcial) das  Forças  para  que  possam cumprir  a  contento  suas  missões  legais  e

constitucionais, é encontrada nos imóveis que perfazem seu patrimônio. São áreas



destinadas  pela  União,  por  isso  bens públicos de  uso especial, ao  atendimento

das necessidades militares.  

Nesse contexto, é possível divisar-se como tais imóveis podem ser relevantes

para as Forças Armadas e, por consequência, para a defesa nacional. 

Diante da manifesta, e já comprovada, importância das Forças Armadas, e da

necessidade  indispensável  de  que  elas  cumpram  sua  missão  constitucional,  os

imóveis a elas destinados, como forma de alcançar suas finalidades, devem ter um

tratamento especial, como de fato o tem.

Preliminarmente, nesse ponto, é necessário trazer à baila que, na repartição

de  recursos  públicos  no  Estado  brasileiro,  os  valores  destinados  às  instituições

públicas de defesa são limitados e por vezes insuficientes para aparelhar de maneira

satisfatória as Forças Armadas. A atual conjuntura econômica brasileira, repleta de

cortes orçamentários, impacta diretamente o orçamento e gestão de recursos das

Forças Armadas.

A análise da Lei Orçamentária Anual - LOA - dos últimos anos comprova a

afirmação supramencionada. Mesmo com o aumento em valores, a porcentagem do

total destinado à defesa ainda se mostra ínfima diante da importância inegável do

tema para os interesses da nação.4

Um dos modos para que ocorra a auto sustentabilidade financeira (ainda que

parcial)  das Forças Armadas, para que possam cumprir a contento suas missões

legais e constitucionais,  é encontrada nos imóveis que perfazem seu patrimônio.

São áreas destinadas pela União ao atendimento das necessidades militares, bens

públicos de uso especial. Os imóveis militares são de extrema relevância para as

Forças Armadas e, por consequência, para a defesa nacional.

Ciente do problema da falta de recursos, a Estratégia Nacional de Defesa -

END - traz uma alternativa. A END visa à efetivação de ações estratégicas de médio

e longo prazo para modernizar a estrutura nacional de defesa, atuando em três eixos

estruturantes:  reorganização  das  Forças  Armadas,  reestruturação  da  indústria

4O anexo II das Leis Orçamentárias Anuais de 2012 a 2019 apresenta os seguintes percentuais de
recursos para a Defesa, considerado o total de recursos: 2012: 3.01%; 2013: 3.13; 2014: 3.11; 2015:
2.84; 2016: 2.78; 2017: 2.78; 2018: 2.87; 2019: 3.30. Assim, sem considerar eventuais cortes de
recursos, nota-se que o valor do total destinado ao MD entre 2012 e 2017 apresenta queda e, nos
dois últimos anos, teve um tímido aumento.



brasileira de material de defesa e política de composição dos efetivos das Forças

Armadas.

No  ímpeto  de  atender  ao  primeiro  eixo  estruturante,  o  citado  documento

trouxe um regime especial para os imóveis jurisdicionados às Forças Armadas, os

quais são caracterizados como ativos patrimoniais. O caminho encontrado foi prever

o uso dos ativos patrimoniais como forma de financiar as Forças Armadas.

2.5  DA  ESTRUTURA  DE  PATRIMÔNIO  IMOBILIÁRIO  DO  EXÉRCITO

BRASILEIRO  E  DA  RELAÇÃO  ENTRE  OS  IMÓVEIS  MILITARES  E  O

REAPARELHAMENTO DA FORÇA TERRESTRE

Abordada a classificação supracitada, resta ainda a necessidade de delinear

os contornos do uso das áreas militares (bens públicos da União jurisdicionados às

Forças  Armadas  em  especial  ao  Exército  Brasileiro).  Os  referidos  bens  são

especificamente vocacionados ao atendimento dos interesses precípuos da Defesa

e Segurança Nacionais.

As referidas áreas visam a promover a Defesa Nacional, a qual poderia ser

beneficiada a depender do tipo de uso dado aos imóveis em questão.

Pelo  exposto,  resta  clara  a  relevância  e  complexidade  do  tema proposto,

razão pela qual não se propõe a busca de esgotá-lo, mas sim a procurar formas de

potencializar o poder de combate do Exército por meio de seus imóveis.

Para tanto há que se entender a relação destes bens com a segurança e

defesa nacionais para, ao fim e ao cabo, garantir a soberania nacional.

Os  imóveis  militares,  que  não  estejam  sendo  usados  diretamente  em

atividade operacional de defesa, por vezes podem ser aproveitados em alienações

mediante permuta por obras necessárias ao reaparelhamento e à modernização das

Forças Armadas, conforme necessidade de defesa da pátria. As alienações de áreas

permutadas podem ser feitas, por exemplo, para construção de quartéis, resultando

em novas organizações militares que proporcionam maior eficiência da respectiva

Força.  Frise-se  que  todo  o  procedimento  é  pautado  na  legislação  específica,

sobretudo na Lei 5651/70 e Lei 5658/71.

Assim, os imóveis não usados diretamente na operacionalidade das Forças

continuam atendendo ao interesse público militar e ao interesse público, portanto,

não podem ser  considerados  desafetados.  O conceito  de afetação adotado pela



doutrina majoritária é conferir uma destinação pública a determinado bem. Ao tratar

do  assunto  da  afetação,  FARIAS (2005,  p.63)  afirma  que  “destinam-se os  bens

públicos a uma finalidade pública” e por isso, regra geral, “devem ter destinação que

colime em atendimento ao interesse público. É a afetação que fixa essa destinação”.

Na mesma linha,  ABE (2013,  p.  40)  afirma que afetação é a “preposição”

(fática ou jurídica) de um bem a uma destinação pública. MEDAUAR (2003, p. 265)

entende  que  a  afetação  é  a  destinação  de  um  bem  público  a  fim  específico,

enquanto define que desafetação “é a mudança da destinação de um bem”.

Destarte, se o bem continua a atender os interesses militares, e com isso ao

interesse público a que foi destinado, sua afetação persiste e somente finda quando

da  efetiva  passagem  da  propriedade  para  outrem.  Em  outras  palavras,  o  bem

alienado em permuta por obras para reequipamento da Força, por exemplo, continua

atendendo destinação pública militar.

Por isso, todos os imóveis das Forças Armadas têm destinação pública, com

afetação militar, até mesmo quando usados em permutas para reaparelhamento das

Forças.

O Ministério da Defesa entende que não ocorre a simples venda de imóveis,

como ocorreria com imóveis de outros órgãos públicos, mas é o patrimônio sendo

utilizado para gerar outro patrimônio necessário à Força para sua maior eficácia.

Isso se comprova ao avaliar-se o conteúdo da Portaria Normativa n° 2.032/MD, de 4

de julho de 2013, a qual em seu anexo assevera a título de orientações gerais:

3.1. A aquisição, a doação e a alienação do patrimônio imobiliário da União
administrado pelos Comandos da Marinha, do Exército  e da Aeronáutica
devem  atender  à  destinação  constitucional  das  Forças  Armadas,  em
consonância com a Estratégia Nacional de Defesa (END), observados os
princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade,
da  eficiência  e  da  razoabilidade,  e  as  competências  do  Ministério  do
Planejamento, Orçamento e Gestão.
3.2.  O  planejamento  e  os  planos  de  estruturação  ou  reestruturação  do
patrimônio  imobiliário  administrado  pelas  Forças  Armadas  serão
estabelecidos pelos Comandos Militares, em consonância com as diretrizes
emanadas da END.

Quando  a  Força  possui  imóvel  que  não  serve  a  suas  finalidades  esse  é

revertido à Secretaria do Patrimônio da União - SPU. Somente nesse caso o imóvel

poderia ser considerado desafetado e igualmente só nesse caso poderia ser usado

pela SPU para outros fins.



Hoje, mais do que nunca, em função da grandeza e importância cada vez

maior que o Brasil tem no cenário geopolítico mundial5, especificamente quanto ao

Exército Brasileiro, Força Armada na qual tem foco este trabalho, afirma-se que as

áreas  militares  se  mantêm  permanentemente  vocacionadas  para  o  preparo  e

emprego  das  tropas.  Com  isso  efetiva-se  o  cumprimento  da  destinação

constitucional  das  Forças  Armadas,  assim  como  o  cumprimento  de  atribuições

subsidiárias legais, tais como: a cooperação com o desenvolvimento nacional e com

a defesa civil; a atuação contra delitos transfronteiriços e ambientais; a cooperação

com  órgãos  públicos  federais,  estaduais  e  municipais  na  execução  de  obras  e

serviços de engenharia; a cooperação com órgãos federais na repressão aos delitos

de repercussão nacional e internacional, no território nacional,  na forma de apoio

logístico,  de  inteligência,  de  comunicações  e  de  instrução,  tudo  conforme  os

preceitos da Lei Complementar nº 97/99. Sem áreas preservadas e adequadas ao

seu preparo e emprego, o Exército Brasileiro não poderia fazer nada disso e por

consequência não cumpriria sua missão.

O  Exército  Brasileiro  sempre  contribuiu  com  o  processo  de  integração

nacional.  Atualmente  firma-se  como  importante  fator  de  preservação  nacional,

mormente nos trabalhos na região de fronteiras e na região Norte do Brasil,  com

ênfase na área amazônica, como exemplo cita-se o Projeto Calha Norte6.

Para  arrematar  o  assunto,  é  evidente  o  entendimento  de  que  o  uso  dos

imóveis  destinados  pela  União  às  Forças  Armadas,  e  notadamente  ao  Exército

5Sobre a condição do Brasil  no cenário  internacional,  Lima (2011,  p.  47)  classifica o país  como
“aspirante à potência” por ser possuidor de “consideráveis reservas de recursos naturais (muitos dos
quais essenciais à sobrevivência da espécie humana) e de variado potencial energético”. Já Costa
(2014) evidencia que “é fato reconhecido que o Brasil tem posição destacada no Atlântico Sul, graças
a sua dimensão de país continental, a sua economia que o coloca atualmente entre as seis maiores
do mundo, à capacidade de liderar processos de integração regional com base em preceitos de paz e
cooperação e, especialmente, a sua efetiva e crescente presença nas suas águas jurisdicionais, com
horizonte favorável para estendê-la junto às nações amigas do continente africano”.
6 Segundo informações do MD, o Programa Calha Norte foi criado em 1985 e  “tem como objetivo
principal  a  manutenção  da  soberania  da  Amazônia,  contribuindo  com  a  promoção  de  seu
desenvolvimento ordenado e sustentável. O programa, entretanto, transcende em muito o aspecto de
vigilância.  Sob  a  coordenação  do  Ministério  da  Defesa,  e  com intensa  participação  das  Forças
Armadas, o Calha Norte busca atender às carências vividas pelas comunidades locais, por meio da
realização de obras estruturantes, como a construção de rodovias, portos, pontes, escolas, creches,
hospitais, poços de água potável e redes de energia elétrica. [...]Inicialmente desenvolvido apenas ao
norte do Rio Amazonas, o Calha Norte está presente também na Ilha do Marajó (PA) e na região ao
sul  da  bacia  do  Amazonas,  alcançando  os  limites  dos  estados  de  Rondônia  e  Mato  Grosso.
Atualmente, o  Programa abrange 194 municípios  em seis Estados da Federação (Acre, Amapá,
Amazonas,  Pará,  Rondônia  e  Roraima).”  Fonte:  http://www.defesa.gov.br/index.php/programas-
sociais/programa-calha-norte.



Brasileiro,  tem  seu  fim  primordial  diretamente  ligado  à  sua  missão  precípua  de

defender a nação brasileira.

Ainda  nesse  ponto,  vale  ressaltar  que  qualquer  outro  interesse  que  se

vislumbre em áreas militares, mesmo que constitucionalmente protegido, somente

deve ser atendido se não vilipendiar a vocação principal do imóvel de atendimento

às  necessidades  castrenses.  Somente  assim,  preservar-se-á  a  integridade  das

Forças Armadas para cumprimento de sua missão.

Cabe destacar ainda que o imóvel público que bem atende o objetivo para o

qual  foi  destinado,  nesse  caso  o  objetivo  militar,  estará  também cumprindo  sua

função social. O bem militar que cumpre sua função ajuda a manter a soberania que

garante a existência do Estado, o qual assegura os direitos fundamentais. Com essa

construção percebe-se que, no fim das contas, a destinação militar bem cumprida

pelos imóveis públicos coopera para o atendimento da função social na medida em

que contribui para a garantia da proteção dos direitos fundamentais.

3  EXEMPLOS  DO  AUMENTO  DO  PODER  DE  COMBATE  DA  FORÇA

TERRESTRE  PROPORCIONADO  PELOS  IMÓVEIS  JURISDICIONADOS  AO

EXÉRCITO BRASILEIRO

3.1 CAMBOATÁ

 No bojo dos compromissos previamente assumidos pelo Brasil, tanto interna

com externamente,  referentes aos grandes eventos esportivos que ocorreram no

Brasil em 2014 - Copa do Mundo -  e em 2016 - Olimpíadas e Paralimpíadas - o

então Ministério do Esporte - ME - (hoje Secretaria Especial de Esporte) propor que

o  Exército  Brasileiro  repassasse   o  imóvel  próprio  nacional  RJ  03-0181,  sob

jurisdição  do  Exército  Brasileiro.  Em  contrapartida  pelo  citado  imóvel,  o  ME  se

comprometeu a repassar à Força um montante  como medida compensatória pelo

imóvel a ser transferido. O objetivo da transferência de recursos do ME ao Exército

Brasileiro, teve por fundamento a readequação e a reconstrução dos quartéis que

foram  transferidos  da  área  de  Camboatá  para  o  Imbuhy  a  fim  de  atender  a

solicitação do ME, dentre eles o 21º GAC e o CIOpEsp.

No  que  se  refere  aos  aspectos  formais,  registra-se  que  ME  e  Exército

Brasileiro são órgãos integrantes da Administração Pública Direta. A transferência



voluntária  de  recursos  entre  entes  públicos  é  prevista  e  deve  ser  efetivamente

realizada por meio de destaque orçamentário, implementado por meio de Termo de

Cooperação, consoante dita o inc. III do § 1º do art. 1º do Decreto nº 6.170, de 25 de

julho de 2007, e o inc. XXIV do § 2º do art. 1º da Portaria Interministerial MPOG/MF/

CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011, que dispõe que:

Art. 1º Esta Portaria regula os convênios, os contratos de repasse e
os termos de cooperação celebrados pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal com órgãos ou entidades públicas ou
privadas  sem  fins  lucrativos  para  a  execução  de  programas,
projetos  e  atividades  de  interesse  recíproco,  que  envolvam  a
transferência de recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal
e da Seguridade Social da União.

§ 2º Para os efeitos desta Portaria, considera-se:

XXIV  -  termo  de  cooperação:  instrumento  por  meio  do  qual  é
ajustada  a  transferência  de  crédito  de  órgão  ou  entidade  da
Administração Pública Federal para outro órgão federal da mesma
natureza  ou  autarquia,  fundação  pública  ou  empresa  estatal
dependente;  

Assim,  para  resolver  o  repasse  financeiro,  o  termo  de  cooperação  foi  o

instrumento eleito por ser o mais adequado dentro da legislação pertinente. Porém,

o Termo de Cooperação deve limitar-se ao destaque orçamentário propriamente dito,

sem  trazer  em  seu  corpo  qualquer  cláusula  relacionada  às  obrigações  dos

signatários,  à  forma  de  execução  e  ao  foro,  as  quais  foram  expressas  no

instrumento de Acordo de Cooperação Técnico-financeira, ACTF. O ACTF se prestou

a regular as condições para a transferência do terreno localizado em Camboatá,

município do Rio de Janeiro – RJ. Neste sentido, a assinatura de ACT mostrou-se

adequada à espécie de celebração almejada no que tange as obrigações assumidas

pelas partes.7

Apesar de não ter ocorrido no caso em tela acréscimo patrimonial direto para

a Força vale frisar que os quartéis transferidos para o Forte Imbuhy receberam todas

as  estruturas  necessárias  ao  seu  funcionamento  com edificações  novas  e  mais

7A título de esclarecimentos, vale lembrar que os instrumentos assinados, ACTF e TC, se referem apenas a
transferência pelo ME de recursos para obras de engenharia de interesse do Exército para realocação das OMs
transferidas e entrega da área, reversão para ser repassada ao ME. Friso que em momento algum houve nos
documentos jurídicos assinados entre as partes qualquer vinculação quanto ao destino da área a ser repassada ao
ME. Cabe somente ao citado Ministério (atual Secretaria Especial de Esporte) decidir como fará uso da área.



modernas que as anteriores e, por isso mesmo, propiciou-se  melhora nas condições

de trabalho dos militares  que lá servem.

Assim, mesmo nesse caso foi possível perceber-se o duplo benefício: a uma

para  o  Estado  Brasileiro  que  com  a  colaboração  do  EB  pode  cumprir  os

compromissos  esportivos  assumidos  e  a  duas  para  o  EB  que  recebeu  novos

quartéis com estruturas modernas e mais funcionais sem mexer em seu orçamento.

3.2 BARUERI IV

O imóvel  jurisdicionado ao Exército conhecido como Barueri  IV,  na cidade

paulista de mesmo nome, foi alvo do negócio entabulado entre Exército Brasileiro e

Fundação Habitacional do Exército (FHE) que consistiu,  em apertada síntese, na

alienação mediante permuta celebrada nos termos da Lei   nº 9636/98 c/c Lei  nº

5156/70 e demais normas pertinentes.

Preliminarmente,  cabe  esclarecer  sobre  a  possibilidade  de  realização  de

permutas imobiliárias diretamente pelo Comando do Exército. Nesse ponto, o tema

deve ser analisado a luz da Lei nº 5.651/70, que preconiza o seguinte:

Art. 1º É autorizado o Ministério do Exército a proceder a venda ou
permuta de  bens  imóveis  da  União,  de  qualquer  natureza  sob  sua
jurisdição,  cuja  utilização  ou  exploração  não  atenda  mais  as
necessidades do Exército.
§ 1º Para cada caso deverá haver aprovação expressa do Ministro do
Exército.
§  2º  No  processo  da  aprovação  serão  observadas  as  normas
estabelecidas no Título XII do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro
de 1967.
Art.  2º  O  produto  das  operações  realizadas  de  conformidade  com o
disposto  no  artigo  1º  será  incorporado  ao  Fundo  do  Exército  e
contabilizado em separado. (grifo nosso)

As hipóteses de permuta deverão respeitar igualmente os ditames da Lei Nr

8666/93 e, no âmbito da Força Terrestre, às IG 50-02 e às IR 50-12.

Com  base  na  legislação  acima  o  negócio  perfez-se  pela  transmissão  de

imóveis sob jurisdição do Exército à FHE que, como contrapartida, se comprometeu

a construir diversas obras de interesse do Exército.

O  objeto  foi  a  permuta  dos  imóveis  localizados  no  município  de  Barueri

matriculados sob os números 129.437, 129.438, 129.439 e 129.440 pertencentes à



União Federal sob a responsabilidade administrativa do Comando do Exército, por

obras a construir em imóveis do Exército localizados nos Municípios de:

a. Porto Alegre/RS (construção de edifício residencial de oficiais generais);

b. Barueri/SP (Construção de Rede de Esgoto da Vila Militar de Barueri, na

Fazenda Barueri);

c. São Paulo/SP (Execução de parcela de infra-estrutura do Forte Ibirapuera);

e

d. Goiânia/GO (Conclusão da construção dos pavilhões de Comando da 1ª

Companhia (1ª Cia FE), da 2ª Companhia (2ª Cia FE) e da Companhia de Comando

e Apoio (CCAp) no 1º Batalhão de Forças Especiais).8

A  variedade  de  Guarnições  atendidas  pela  permuta  demonstra  como  a

negociação  de  uma  única  área  do  Exército  Brasileiro  pode  beneficiar  a

operacionalidade de variadas OM e diversos Comandos Militares de Área.

3.3 ARRENDAMENTOS NA REGIÃO SUL DO PAÍS

Inicialmente,  cumpre frisar que é viável  a celebração de arrendamento em

imóveis jurisdicionados ao Comando do Exército. Tal possibilidade encontra amparo

na Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998 e no Decreto Lei nº 1.310, de 08 de fevereiro

de 1974, regulamentado pelo Decreto nº 77.095, de 30 de janeiro de 1976.

Segundo  o  Decreto  nº  77095/76,  o  Ministério  do  Exército  (hoje  Comando  do

Exército) pode celebrar contratos de arrendamento, senão veja-se:

Art. 1º Fica o Ministério do Exército autorizado a ceder, sob o regime
de arredamento,  imóveis  ou  parte  deles,  que  estejam sob  a  sua
jurisdição,  por  prazo  a  ser  fixado,  de  conformidade  com  os
interesses do Exército.
Parágrafo  único.  “A cessão será efetivada mediante  contrato em que
constarão, obrigatoriamente, as condições a serem estabelecidas pelo
Ministro do Exército. (grifo nosso)

Além  de  autorizado,  o  procedimento  do  arrendamento  de  áreas

jurisdicionadas ao Exército é fomentado pela Força Terrestre. Isso ocorre para que

os imóveis, onde haja compatibilidade com o instituto do arrendamento, cumpram

8 Informações extraídas dos arquivos da Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente do Exército
Brasileiro.



sua  função  arrecadatória  em  prol  dos  interesses  do  Exército.  Tal  incentivo  é

claramente percebido quando as IR 50-13 afirmam:

Art.  3°  Os  bens  imóveis  da  União,  sob  jurisdição  do  Comando  do
Exército,  destinam-se  à  utilização  em  finalidade  militar  pela  Força
Terrestre, precipuamente, ou em finalidade complementar.
 (...)
§ 2° O uso em finalidade complementar objetiva:
I - apoiar as demais forças singulares, forças auxiliares, órgãos públicos
e entidades civis de reconhecido interesse militar;
II  -  prestar  serviços,  cuja  exploração  não  recomende  o  empenho  de
efetivos militares; e
III - otimizar o emprego do patrimônio imobiliário para gerar receitas
financeiras  que  serão  revertidas  em  benefício  da  Força. (Grifo
nosso).

Desse  modo,  resta  clara  a  legalidade  da  realização  do  procedimento  de

arrendamento.  Assim, desde que devidamente atendidos os interesses da Força

Terrestre, poderá ser efetivado o arrendamento.  

Os arrendamentos são salutares aos interesses do Exército Brasileiro uma

vez que produzem créditos por meio do uso complementar dos imóveis militares,

sem  que  haja  perda  de  patrimônio  pela  Força.  Ademais,  o  uso  por  meio  de

arrendamentos é compatibilizado com o uso operacional do imóvel arrendado, por

exemplo com exploração de área de campo de instrução voltada para agropecuária

somente  em  parte  do  ano,  sem  impacto  negativo  para  os  exercícios  militares

realizados no local.

A Portaria nº 11 Secretaria de Economia e Finanças (SEF), de 28 de julho de

2011 que aprova as Normas para a  Administração das Receitas Geradas  pelas

Unidades Gestoras, afirma:

Art. 5º As receitas oriundas da exploração econômica de bens imóveis

são: a locação, o arrendamento, a cessão de uso, a permissão de uso

e a concessão de direito real de uso resolúvel, as quais encontram-se

reguladas  pelas  Instruções  Gerais  para  a  Utilização  do  Patrimônio

Imobiliário Jurisdicionado ao Comando do Exército (IG 10-03) e pelas

Instruções Reguladoras de Utilização do Patrimônio Imobiliário da União

Jurisdicionado ao Comando do Exército (IR 50-13). (grifo nosso)

 Segundo  ordena  a  norma  da  SEF,  as  receitas  geradas  pela  utilização

complementar dos imóveis do Exército Brasileiro devem ser revertidas em prol da



OM da área do imóvel, conforme se comprova pelo teor do art. 21 da citada portaria

nº 11:

Art.  19.  As  receitas  auferidas  pelas  UG  com  a  exploração  das
atividades  abrangidas  pelas  presentes  Normas,  após  deduzidos  os
valores  devidos  ao  Fundo  do  Exército  (FEx),  quando  for  o  caso,
deverão ser utilizadas, em princípio, em benefício dos bens que as
geraram, de acordo com a classificação orçamentária vigente. (...)
(grifo nosso)

 A região sul do país é pioneira nesse tipo de uso do complementar de áreas

do  Exército  Brasileiro.  Como  exemplo  podemos  citar  os  vários  contratos  de

arrendamentos assinados em 2019, dentre os quais cita-se:

a. Arrendamento da Granja Olhos D’Água, em Santo Ângelo-RS para fins de

exploração agrícola, imóvel sob administração do 1º Batalhão de Comunicações (1º

B Com);

b. Arrendamento de parte do Campo de Instrução de Santo Ângelo-RS(CISA)

para  fins  de  exploração  agrícola,  imóvel  sob  administração  do  1º  Batalhão  de

Comunicações (1º B Com); e

c. Arrendamento de parcelas do Campo de Instrução Rincão(CIR), em São

Borja-RS (invernadas Piauí da Esquerda II, Pedreira da Frente, Pedreira do Fundo,

Ximbocú II e Piauí da Direita II) sob responsabilidade administrativa do Comando da

3ª Região Militar.9

Assim, resta claro que os arrendamentos atendem aos interesses do Exército

Brasileiro, pois incrementam as receitas da Força para além das dotações previstas

na LOA. Isso contribui para o atendimento das necessidades das OM de forma mais

imediata,  o  que  denota,  em  última  análise,  o  atendimento  ao  interesse  público

indisponível,  em especial  relacionado à  defesa nacional,  finalidade precípua das

Forças Armadas.

4. CONCLUSÃO

9 Informações extraídas dos arquivos da Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente do Exército
Brasileiro.



Todo o itinerário percorrido neste trabalho levou ao entendimento de que os

imóveis  da  União  destinados  ao  Exército  Brasileiro  são  importante  fator  para

viabilizar o fiel e eficaz cumprimento das missões constitucionais e subsidiárias da

Força de Caxias. 

Após revisar os conceitos de soberania nacional, de segurança nacional e de

defesa nacional, fica clara a inseparável ligação das Forças Armadas com a defesa

da soberania nacional.

O patrimônio imobiliário do Exército Brasileiro contribui com os interesses da

defesa nacional e viabiliza o cumprimento da função social da propriedade pública,

que é atendida pelo viés de que o imóvel cumpre sua destinação principal ligada à

soberania nacional. 

Pelos  pontos  expostos  no  presente  trabalho  é  possível  concluir  que,  na

medida em que os imóveis militares geram renda e propiciam o reaparelhamento do

Exército Brasileiro tais bens potencializam o poder de combate da Força Terrestre. 

Os usos, que incluem inclusive os remanejamentos, dos imóveis militares são

sempre pautados na estrita legalidade e contribuem para que o preparo e emprego

das tropas verde oliva sejam cada vez mais efetivos, conforme é possível se inferir

dos casos concretos aqui citados. 

Assim, pode-se afirmar que a administração competente dos bens imóveis

destinados ao Exército Brasileiro auxilia na consecução das finalidades precípuas da

segurança nacional em prol do atendimento do ditame constitucional que garante a

defesa nacional. 

Após perscrutar os pontos aqui traçados, conclui-se que a poder de combate

do Exército Brasileiro é potencializado pelos usos de seus imóveis, o que viabiliza a

proteção da soberania nacional e o resguardo do território brasileiro. Assim não é

demais afirmar que a boa administração patrimonial imobiliária da Força Verde Oliva

contribui para a manutenção do Estado Brasileiro, já que viabilizam a proteção da

soberania nacional sem a qual sequer haveria Estado apto a ditar regras e proteger

direitos.
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