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RESUMO 
O presente artigo científico tem por finalidade estudar as Regras de Engajamento e 
apresentar alguns aspectos restritivos e permissivos encontrado nas mesmas. 
Tendo em vista o constante emprego de tropas do Exército Brasileiro em operações, 
no contexto de Garantia da Lei e da Ordem, em apoio aos órgãos governamentais 
no Rio de Janeiro, as Regras de Engajamento apresentam um papel primordial para 
execução dessas missões, compondo a retaguarda jurídica do emprego de militares 
nas comunidades carentes e orientando o emprego bélico da tropa nesse contexto. 
Tal fato obriga os militares, principalmente os comandantes de pequenas frações, a 
se atentarem para outras dimensões do ambiente operacional além da dimensão 
física, tais como a dimensão humana e informacional e ter um conhecimento 
profundo sobre as legislações vigentes que amparam o emprego de sua tropa. Com 
isso, o perfeito entendimento e correta interpretação das diretrizes emanadas pelo 
escalão superior são essenciais para o êxito dessas missões. 
 
Palavras chaves:  Regras de Engajamento. Garantia da Lei e da Ordem. Ambiente 
Operacional. Comunidades do Rio de Janeiro. 
 

ABSTRACT 
The present scientific article has since finality studies the Rules of Engagement and 
to present some restrictive and permissive aspects when was considered in same. I 
have in mind the constant job of troops of the Brazilian Army in operations, in the 
context of Guarantee of the Law and of the Order, in support to the government 
organs in the Rio de Janeiro, the Rules of Engagement present a primordial paper 
for execution of these missions, composing the legal rearguard of the soldiers' job in 
the wanting communities and orientating the war job of the troop in this context. Such 
a fact obliges the soldiers, principally the commanders of small fractions, when they 
are paying attention to other dimensions of the operational environment besides the 
physical dimension, such as the human dimension and informacional dimension and 
to have a deep knowledge on the legislation in force that supported the job of his 
troop. With that, the perfect understanding and correct interpretation of the directives 
emanated by the superior healthy level essential for the result. 
 
Keywords: Rules of Engagement. Guarantee of the Law and of the Order. 
Operational Environment. Communities of the Rio de Janeiro.  
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1. INTRODUÇÃO 

O aumento da criminalidade e expansão das Organizações Criminosas 

(ORCRIM), tem sido uma triste realidade que assola o Brasil nas últimas décadas. 

Nesse sentido a população residente nas comunidades carentes são as mais 

prejudicadas, pois são nesses locais que as ORCRIM mais se manifestam, se 

organizam e se desenvolvem, utilizando tais comunidades como verdadeiros 

Quarteis Generais (QG) do crime. Embora essa realidade seja encontrada em todo 

território nacional, o estado do Rio de Janeiro apresenta números alarmantes 

relativos ao aumento da violência resultado das ações desses criminosos, bem como 

das disputas territoriais das ORCRIM, como pode ser visto nos gráficos atuais da 

evolução de apreensões de drogas e latrocínio no estado, disponibilizado pelo 

Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, em seu site na internet: 

 

 
 Tabela 1 - Índice de apreensões de drogas nos últimos anos no Rio de Janeiro. 
 Fonte: Instituto de Segurança Púbica (ISP) do Rio de Janeiro. 

 

 
 Tabela 2 - Índice de latrocínio nos últimos anos no Rio de Janeiro. 
 Fonte: Instituto de Segurança Púbica (ISP) do Rio de Janeiro. 
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Os Órgãos de Segurança Públicas (OSP) do Rio de Janeiro desenvolvem 

diversas operações para combater a criminalidade no estado, porém o aumento 

exponencial das ocorrências delituosas aliado a escarces de recursos devido a uma 

crise econômica que se instaurou no Rio de Janeiro nos últimos anos, tornou o 

trabalho dos OSP insuficiente diante da demanda apresentada. 

Diante da alegação do governo do estado do Rio de Janeiro de insuficiência 

dos meios e da incapacidade dos OSP em combater a criminalidade, o Exército 

Brasileiro (EB) vem sendo empregado com frequência nas comunidades deste 

estado, no contexto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), conforme está previsto  

na Constituição Federal nos artigos 142 e 144. 

Embora o emprego do EB nas operações em apoio aos órgãos 

governamentais no estado do Rio de Janeiro seja amparado pela constituição 

federal, os militares durante as operações, propriamente ditas, necessitam de uma 

retaguarda jurídica que o ampare na execução de tarefas e atividades específicas 

desenvolvidas dentro das comunidades carentes do Rio de Janeiro.  

Apresentada a necessidade de um amparo legal para o emprego de tropas 

em operações de apoio a órgãos governamentais, no contexto de GLO, o escalão 

superior de uma determinada missão, realiza a apresentação das Normas de 

Condutas e elaboram as Regras de Engajamento (RE), apresentando a intenção do 

comando durante a realização de determinada operação, bem como os 

procedimentos a serem adotados nos diversos cenários encontrados pelo militar 

durante a missão, dentre eles a utilização letal dos armamentos de dotação da tropa.  

O conhecimento das Regras de Engajamento é fundamental para o bom 

cumprimento das tarefas atribuídas a uma tropa durante a missão, porém a boa 

interpretação dessas regras, em todos os níveis, é o que realmente garante o 

sucesso na operação, pois as regras de engajamento apresentam aspectos 

permissivos e restritivos, facilitando o cumprimento das missões e evitando que os 

militares atentem contra as legislações brasileiras vigentes, que podem advir de uma 

tomada de decisão equivocada. Com isso tornando-se um dos elos entre a 

legalidade constitucional e legitimidade bélica do emprego do Exército nas 

comunidades do Rio de Janeiro. 
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1.1 PROBLEMA 

O Exército Brasileiro vem sendo empregado de forma frequente em 

operações nas comunidades do Rio de Janeiro, no contexto de operações de GLO, 

amparado pelo artigo 142,caput, da Constituição Federal e pelos parágrafos 2º,3º e 

4º  do artigo 14 da Lei Complementar (LC) nº 97, de 9 e junho de 1999, porém há 

necessidade de legislações mais específicas que garantam a legitimidade bélica 

durante o empregos de militares do Exército nesse tipo de operação. 

A principal finalidade do Exército é a defesa da Pátria, garantindo a soberania 

nacional, conforme previsto no caput do artigo 142 da Constituição Federal, e diante 

desse pressuposto, o preparo das tropas tem um grande enfoque nesse sentido. 

Porém a demanda apresentada atualmente no país faz com que uma importância 

considerável seja dada a garantia da lei e da ordem, com isso redirecionando o 

enfoque do preparo, sem abrir mão da missão precípua do Exército.  

Nos últimos anos a Força Terrestre participou de diversas operações no 

contexto de GLO no Rio de Janeiro, dentre elas podemos destacar as operações 

São Francisco, no complexo de favelas da Maré, nos anos de 2014 e 2015 e a 

operação da Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro, em 2018. 

Ambas as operações se desenvolveram com um amplo emprego do Exército, em 

que foram empregadas tropas de diversas naturezas, entre elas, infantaria leve, 

motorizada, paraquedista e montanha, além de tropas de cavalaria. 

Diante do exposto acima, verifica-se que a complexidade de um operação de 

GLO, nas comunidades do Rio de Janeiro, não reside apenas em auxiliar os Órgão 

de Segurança Pública daquele estado a combater a criminalidade, mas em empregar 

tantos militares, de tropas de características e especificidades distintas, oriundos de 

diversos estados da federação, em um ambiente operacional complexo e volátil, 

como o do Rio de Janeiro. Dentro dessa realidade é necessário a utilização de 

instrumentos legais específicos que ampare as atividades desenvolvidas pelos 

militares nessas operações, ou seja um arcabouço jurídico compatível com o 

emprego de uma tropa cuja missão principal é a guerra. 

Atualmente além das legislações brasileiras, o documento que é utilizado para 

direcionar as atividades a serem desempenhadas pelos militares nessas operações 

são as Regras de Engajamento que contemplam, além da intenção do comandante 

da missão, as situações que os militares podem enfrentar durante as missões. Além 

desse documento existem manuais de campanhas do Exército que abordam o 

preparo e formas de emprego em operações de GLO, dessa forma tentando 
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padronizar o adestramento e a execução das missões. Porém a questão não é a falta 

de documentos e legislações, mas sim a interpretação das mesmas e algumas 

restrições existentes nas RE,  levando em consideração que os militares que mais 

travam contato com as diversas situações apresentadas nas RE são os sargentos, 

cabos e soldados, que como dito acima, de culturas diversas e de tropas de 

características distintas, que por vezes encaram o dilema de, mesmos após 

esgotados todos os instrumentos da proporcionalidade no emprego da força, atirar 

ou não atirar e se realmente estarão protegidos, juridicamente, pelas RE. 

Com isso a problemática passa a incidir na forma que esses militares estão 

recebendo as RE e se preparando para missões tão complexas nas comunidades 

do Rio de Janeiro, tendo em vista que o conhecimento pleno das RE, a interpretação 

correta e, principalmente, o adestramento das mesmas é o que fará diferença no 

cumprimento da missão e evitará que o militar “na ponta da linha”, cometa um erro 

que comprometa não só a missão como também a imagem do Exército Brasileiro 

perante a sociedade. 

A pesquisa teve como base o problema a seguir: 

As restrições existentes nas Regras de Engajamento realmente inibem os 

militares em situações complexas, como por exemplo decidir a hora de realizar um 

disparo, ou é a interpretação incorreta e a falta de adestramento das RE que criam 

essas restrições?  

 

1.2 OBJETIVOS 

Com a finalidade de verificar os motivos que levam os Cmt de pequenas 

frações restringirem ainda mais as restrições existentes nas Regras de Engajamento 

e levantar sugestões para uma melhor preparação dos militares em operações nas 

comunidades do Rio de Janeiro, tendo em vista que a interpretação e adestramentos 

das Regras de Engajamento é fundamental para o cumprimento de uma missão 

nesse contexto, os seguintes objetivos foram formulados: 

a) Estudar as regras de engajamento das Operações São Francisco e da 

Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro;  

b) Apresentar o embasamento legal para emprego do Exército Brasileiro nas 

comunidades do Rio de Janeiro;    
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c) Apresentar os aspectos permissivos encontrados nas Regras de 

Engajamento que caracterizam a legitimidade bélica na atuação do Exército 

Brasileiro em ambas as operações, respeitando-se o emprego criterioso da força¹; 

d) Apresentar os aspectos restritivos encontrados nas regras de engajamento 

de ambas as operações afim de que as tropas cumpram a sua missão dentro da 

legalidade²; 

e) Comparar as regras de engajamento das duas operações de acordos com 

os aspectos acima citados.  

 
1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A presença do Exército nas comunidades do Rio de Janeiro, é enquadrada 

nas operações conhecidas pelo Exército como Operações de Cooperação e 

Coordenação com Agências. Nesse tipo de operação o Manual de Campanha 

Operações – EB70-MC-10.223 (2017, p. 3-14), prescreve que “a liberdade de ação 

do comandante operativo está limitada pela norma legal que autorizou o emprego da 

tropa. Assim, o emprego é episódico, limitado no espaço e tempo.”  Nesse contexto 

cresce de importância a boa compreensão das Regras de Engajamento 

estabelecidas para uma determinada missão. 

As operações desenvolvidas pelo Exército Brasileiro nas comunidades do Rio 

de Janeiro são desenvolvidas em um ambiente operacional  muito complexo em que 

“atores não estatais”, no caso as ORCRIM, se confundem com a população local, 

tornado mais difícil a identificação dos marginais e por conseguinte aumentando a 

possibilidade de efeitos colaterais, segundo o Manual do Exército EB20-MC-10.211 

(2014) - PROCESSO DE PLANEJAMENTO E CONDUÇÃO DAS OPERAÇÕES 

TERRESTRES, esse é o atual contexto das operações terrestre:  

 

No contexto atual das operações terrestres, verifica-se que a complexidade 
dos problemas enfrentados pelas forças militares aumenta, à medida que 
surgem um número maior de atores em presença e os aspectos 
relacionados ao chamado ‘terreno humano’. Não só o ambiente operacional 
se modificou, como também os atores envolvidos nem sempre são visíveis 
às forças empregadas (BRASIL, 2014, p.1-2). 
 

_____________________ 
¹ “- consiste nas atitudes, avaliações e raciocínio lógico que levam o militar a usar a força com 

respaldo jurídico e social, dando legitimidade às ações e à atuação dos vetores militares.”  (Ministério 
da Defesa MD 33-M-10. Garantia da Leio e da Ordem. Brasília, DF, 2014, p. 2-2) 
² “- isso significa que toda fração, equipe militar ou agente civil devem estar aptos a cumprir as suas 
atividades e tarefas, levando em consideração normas de conduta, regras de engajamento e a 
legislação nacional.” (Ministério da Defesa MD 33-M-10. Garantia da Leio e da Ordem. Brasília, DF, 
2014, p. 3-7). 
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Com a presença desses atores torna-se necessário atentar para as formas de 

se combater no cenário apresentado e preparar os militares para responder as 

ameaças em diversas situações durante as operações nas comunidades. O Manual 

EB20-MC-10.211 afirma que as tropas foram obrigadas a se adaptar à nova 

realidade do combate contemporâneo.  

  

Os anos 90 se caracterizaram por uma mudança no contexto das operações 
militares, nas quais o combate de alta intensidade passou a ser influenciado 
pelo surgimento de atores não estatais, com crescente capacidade de 
interferir diretamente no resultado das campanhas militares. Inseridos em 
áreas urbanizadas e descentralizados no meio da população civil, estes 
atores forçaram às adaptações técnicas, táticas e procedimentos em uso 
pelo Exército (BRASIL, 2014, p.1-2). 
 

Atentando para a importância do entendimento das Normas de Condutas e 

Regras de Engajamento nesse tipo de operação, podemos verificar que o Manual do 

Exército Brasileiro Garantia da Lei e da Ordem – MD33-M-10 (2014), aborda o 

conteúdo destes instrumentos legais para operações deste tipo. 

 

As Normas de Conduta são prescrições que contêm, entre outros pontos, 
orientações acerca do comportamento a ser observado pela tropa no trato 
com a população, pautado, sempre, pela urbanidade e pelo respeito aos 
direitos e garantias individuais. Sua exata compreensão e correta execução 
pela tropa constituirão fator positivo para o êxito da operação. As referidas 
normas serão consideradas quando da elaboração subsequente das 
Regras de Engajamento (RE) (BRASIL, 2014, p.20).  

 

Pode-se verificar que a atenção ao embasamento jurídico para o cumprimento 

da missão nas comunidades do Rio de Janeiro, deve ser estendida a todos os 

escalões envolvidos na missão, a fim de facilitar o cumprimento dela, principalmente 

pelo fato das Regras de Engajamento contemplarem as orientações do escalão 

superior. Além disso, a partir da expedição das RE, é de suma importância a 

realização de adestramento baseado nas situações nelas visualizadas, conforme 

prescreve o Manual do Exército Brasileiro Garantia da Lei e da Ordem – MD33-M-10 

(2014). 

 

Regras de Engajamento (RE) deverão ser expedidas em cada nível e para 
cada operação e tipo de atuação visualizada. Levarão em consideração a 
necessidade de que as ações a serem realizadas estejam de acordo com 
as orientações dos escalões superiores e que observem os princípios da 
proporcionalidade, razoabilidade e legalidade (BRASIL, 2014, p.20).  
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O presente estudo se justifica devido ao constante emprego do Exército 

Brasileiro nas operações de Garantia da Lei e da Ordem, em apoio aos órgãos 

governamentais no estado do Rio de Janeiro. 

Diante do emprego constante nesse tipo de operação a interpretação das 

Regras de engajamento é crucial para o cumprimento da missão de acordo com a 

intenção do escalão superior, atentando para o cumprimento das leis vigentes, sendo 

esta interpretação importante em todos os níveis, principalmente nos níveis mais 

baixos, considerados a “ponta da linha” no combate. 

A pesquisa pretende ainda, realizar um compilado de sugestões de como 

poderia ser feito para que os militares da “ponta da linha” entendessem melhor as 

Regras de Engajamento, facilitando os adestramentos e a execução das missões. 

 

2. METODOLOGIA 

A pesquisa se desenvolveu, inicialmente, através de uma pesquisa 

documental e bibliográficas, realizando uma revisão teórica do assunto, utilizando 

para isso a consulta bibliográfica de documentos, de manuais do Exército e leis 

vigentes no Brasil e no estado do Rio de Janeiro.  

O estudo se restringiu ao estado do Rio de Janeiro, em duas operações 

específicas em que o Exército Brasileiro se manteve protagonista no campo físico e 

informacional, que foram as  operações São Francisco, no complexo de favelas da 

Maré em 2014 e 2015 e Intervenção Federal na Segurança Pública no Rio de Janeiro 

em 2018. 

A pesquisa foi desenvolvida de forma descritiva, que foi dividida em duas 

partes. Sendo a primeira a parte teórica, em que foram realizadas pesquisas 

bibliográficas em manuais do EB, revistas especializadas e legislações brasileiras. A 

segunda foi a parte prática, que foi realizada através de uma pesquisa de campo em 

que foram utilizados questionários e entrevistas com especialistas. 

Com relação a forma de abordagem do problema, a pesquisa utilizou os 

conceitos de uma pesquisa quantitativa, levando em consideração os dados colhidos 

nos questionários, a fim de embasar as sugestões para auxiliar a melhora dos 

procedimentos executados por ocasião das interpretações e adestramentos da 

Regras de Engajamento. 
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2.1  REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão da literatura foi realizada tomando por base os principais manuais 

do Exército Brasileiro que tratam sobre o assunto de operações de apoio aos órgãos 

governamentais, no contexto de GLO, que é o tipo de operação desenvolvida, pelo 

Exército, nas comunidades do Rio de Janeiro, procurando dar um enfoque nas 

Operações São Francisco e Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de 

Janeiro. Além dos manuais, foi utilizado o livro Guerra Irregular, do Coronel de 

Infantaria do Exército Brasileiro (Cel Inf EB) Alessandro VISACRO.  

Outras fontes de consultas para essa pesquisa, foram as Regras de 

Engajamentos das duas operações citadas acima, bem como a Constituição Federal 

e outras legislações brasileiras vigentes, além do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército (ESAO), do ano de 

2017, do Capitão de Infantaria David Van Creveld Carvalho Monteiro. A rede mundial 

de computadores foi amplamente utilizada. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos em português ou inglês relacionados a Regras de Engajamento 

e operações em áreas urbanas; 

- Estudos e matérias jornalísticas que retratam a situação da criminalidade 

no Rio de Janeiro; e 

- Estudo qualitativo sobre as operações nas comunidades no Rio de 

Janeiro. 

b. Critério de exclusão: 

- Estudos que levem em considerações as operações nas comunidades 

do Rio de Janeiro que sejam realizadas apenas pelos OSP no período supracitado 

nessa pesquisa; e 

- Estudos que abordem a natureza de tropa de operações especiais nas 

comunidades dos Rio de Janeiro. 

 

2.2  COLETA DE DADOS 

A fim de aprofundar a pesquisa sobre o assunto, foram realizadas coletas de 

dados através dos seguintes meios: questionário e entrevista, cuja estrutura 

encontra-se neste artigo, nos ANEXOS B e C, respectivamente. 
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2.2.1 Questionário 

A fim de compilar dados que subsidiem as discussões e conclusão desse 

trabalho, foi desenvolvido um questionário, que alcançou um público alvo de militares 

que participaram das operações citadas neste trabalho, sendo eles oficiais e praças. 

Foram distribuídos 100 questionários, dos quais foram 74 respondidos e avaliados 

para a conclusão da pesquisa. 

 

2.2.2 Entrevista  

Com objetivo de enriquecer a pesquisa e levantar formas de contribuir com 

a melhor sistemática de leitura, interpretação e adestramento das Regras de 

Engajamento, foi realizada uma ficha de entrevista, que foi utilizada para entrevistar 

3 (três) militares, sendo eles oficiais intermediários que estiveram nas funções de 

Cmt de Pel e Cmt Cia nas operações citadas nessa pesquisa, conforme quadro 

abaixo. 

Nome Justificativa 

LUCIANO DILL DE ALMEIDA CARDOSO – 
Cap EB 

Experiência como Cmt Pel na Operação Arcanjo, a 
no complexo de favelas do Alemão em 2010 e 
2011 e Cmt SU na Operação da Intervenção 

Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro 
em 2018 

MURILO FREITAS DE OLIVEIRA –  
Cap EB 

Experiência como Cmt Pel na Operação São 
Francisco, no complexo de favelas da Maré em 

2014 e 2015 e Cmt SU na Operação da 
Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio 

de Janeiro em 2018 

LEONARDO MIRANDA DE ANTUNES – 
Cap EB 

Cmt SU na Operação da Intervenção Federal na 
Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2018 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O constante emprego do Exército Brasileiro em operações nas comunidades 

do Rio de Janeiro, contribui para o aumento da operacionalidade das OM que 

participaram dessas missões. Em contrapartida, a exposição dos militares a 

problemas jurídicos devido ao emprego de tropas em operações no contexto de 

GLO, também aumentou.  

Durante a realização desta pesquisa verificou-se que os militares participaram 

de pelo menos 01(uma) operação em comunidades do Rio de Janeiro, dentre elas a 

operação São Francisco, no complexo de favelas da Maré, nos anos de 2014 e 2015 

e a operação de intervenção federal na segurança pública no estado de Rio de 

Janeiro no ano de 2018, inclusive muitos dos militares da amostra, participaram das 

duas operações e até mesmos de outras, conforme gráfico abaixo. 

 



13 

 

 
  Gráfico 1 - Operações que os militares participaram nas comunidades do Rio de Janeiro. 
  Fonte: O Autor. 

 
Pode-se verificar, através do questionário que mais de 50% dos militares da 

amostra participaram da missão no Complexo da Maré e mais de 60% da operação 

de intervenção no Rio de Janeiro. A distorção numérica apresentada na pesquisa, 

caracteriza que alguns militares participaram de mais de uma operação, com mais 

incidência na operação São Francisco e Intervenção Federal. 

O caráter atualizado da amostra, fornece credibilidade a pesquisa, uma vez 

que nos últimos 5 (cinco) anos, as operações do Exército nas comunidades do Rio 

de Janeiro aumentaram consideravelmente e as operações foco dessa pesquisa 

ocorreram no espaço temporal do referido crescimento das operações, com isso as 

Regras de Engajamentos estudadas nesse trabalho foram as mais atuais utilizadas 

pelo EB. 

A pesquisa contou com a participação de oficiais, subtenentes, sargentos, 

cabos e soldados, uma vez que as regras de engajamento devem ser de 

conhecimento de todos os integrantes de uma fração durante a execução de uma 

missão, o gráfico abaixo refere-se aos dados colhidos pela amostra dessa pesquisa. 
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Gráfico 2 - Posto e/ou Graduação dos militares que participaram das operações   

nas comunidades do Rio de Janeiro. 
Fonte: O Autor. 

 
O Arcabouço jurídico sob o qual essas operações se desenvolviam, 

encontrava-se principalmente na Constituição Federal, na LC nº 97/1999 e nas RE 

que eram desenvolvidas para o cumprimento das diversas missões nas 

comunidades do Rio de Janeiro. 

Durante a pesquisa de campo, através do questionário desenvolvido, foi 

verificado que, após ler as RE, os militares chegaram à conclusão que elas são 

genéricas e semelhantes as regras utilizadas em missões anteriores, que foram 

executadas em locais e conjunturas diferentes. Como pôde ser visto na pesquisa, e 

representado no gráfico a seguir, cerca de 42% dos militares consideraram as 

Regras de Engajamento idênticas às de missões anteriores, corroborando com os 

estudos realizados através da leitura das RE das operações acima citadas. 

 

 
 Gráfico 3 - Adequabilidade das Regras de Engajamento nas diversas missões. 
 Fonte: O Autor. 

 

Uma vez que os atores apresentados no contexto das operações nas 

comunidades do Rio de Janeiro são diferentes em cada comunidade, devido a 
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diferenças e origens das ORCRIM, as Regras de Engajamento deveriam ser mais 

específicas, para cada situação.  

É certo que o texto expresso nas RE é amplo no que tange a situações que 

podem ser evidenciadas durantes as operações. Porém assim como a amplitude 

alcança as diversas operações, as restrições nelas contidas também se tornam 

evidentes. A segunda parte dessa constatação é o que chama mais a atenção, pois 

é o que mais intriga os militares durante as operações, pois eles se sentem de “mãos 

atadas” diante de algumas situações vividas nas missões, devido às restrições 

encontradas, conforme verificamos no gráfico abaixo. 

 

 
  Gráfico 4 - Caráter restritivo das Regras de Engajamento. 
  Fonte: O Autor. 

 
Após o estudo das Regras de Engajamento das Operações São Francisco e 

Intervenção Federal, verificou-se que elas são bem semelhantes, semelhança essa 

devido a forma de emprego do Exército Brasileiro em Operação de Garantia da Lei 

e da Ordem, conforme prescreve a Constituição Federal, embora as operações 

tenham ocorrido em contextos diferente. Além disso as restrições encontradas eram 

somente para proteger o militar executante, como por exemplo, a situação de 

abordagem apenas sobre fundada suspeita, o que é um fator positivo, minimizando 

a narrativa de preconceitos de raça ou classe social ou generalização dos residentes 

naquele local, e outra com relação ao uso progressivo da força, que para alguns 

militares é algo que restringe  e que demanda tempo para tomar uma atitude mais 

severa, na verdade é algo para garantir que tudo seja feito de maneira proporcional, 

evitando excessos.  

Deve-se levar em consideração que as situações que são consideradas como 

restrições nas RE, na verdades são instrumentos que minimizam os efeitos 

colaterais, obrigando o militar a respeitar o princípio da proporcionalidade, como por 
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exemplo na Operação São Francisco, uma situação em que um APOP encontrava-

se  apenas portando uma arma de fogo sem estar engajando a tropa era considerado 

uma intenção hostil e não poderia ser alvejado por disparos dos militares, porém se 

esse mesmo APOP estivesse engajando  a tropa, poderia ser alvejado pela mesma, 

por caracterizar um ato hostil. Tudo isso porque era um procedimento dos marginais, 

esconder as suas armas nas casas dos moradores e caso ele fosse atingido sem 

estar engajando a tropa e ainda tivesse tempo hábil de esconder o armamento ou 

outro APOP pegar a arma dele, poderia, caso fosse filmado por alguém, ser 

encarado como um crime cometido pela tropa. Com isso verifica-se que o militar, 

principalmente os comandantes das pequenas frações têm que estar atentos a toda 

a parte jurídica que circunda a operação na qual está inserido, um exemplo pode ser 

visto no artigo Dunlap-Lawfare 101, da Military Review, publicação de maio a junho 

de 2017, ao afirmar que, 

 

Para muitos comandantes e outros líderes militares, o papel da lei nos 
conflitos do século XXI é uma fonte de frustração. Alguns pensam que eles 
estão “algemando-os” de uma forma que está inibindo o sucesso no 
combate. Para outros, a lei é outra “ferramenta usada pelos inimigos do 
Ocidente”. Pelo menos para um dos principais aliados, a Grã-Bretanha, a lei 
parece estar injetando hesitação contraproducente em ambientes 
operacionais. Todas essas interpretações têm elementos de verdade, mas, 
ao mesmo tempo, não são muito precisas para fornecer uma compreensão 
do que pode ser chamado de papel de lei nos conflitos militares de hoje 
(REVIEW MILITARY, 2017, tradução nossa). 

 

Por isso, diante das restrições encontradas nas Regras de Engajamento, os 

militares acreditam que as RE não são suficientes para garantir a segurança legal 

dos atos que são executados durante as missões. Foi observado algo significativo 

no que se refere a confiar na segurança jurídica das Regras de Engajamento, pois 

mais de 82% dos militares da amostra não confiam nas RE para lhes garantir a 

segurança jurídica necessária diante de situações advindas do confronto com APOP, 

conforme gráfico abaixo. 
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 Gráfico 5 - Credibilidade da segurança jurídica das Regras de Engajamento. 
 Fonte: O Autor. 

 
 Cabe ressaltar que o que está contido nas Regras de Engajamento deve ser 

encarado como uma diretriz de normas de condutas não excluindo nenhuma outra 

lei vigente, com isso o mais importante é a correta orientação sobre o conteúdo das 

regras, devendo-se evitar restrições além das que estão previstas nas mesmas, 

como pode ser visto, corroborando com essa situação, no artigo Dunlap-Lawfare 

101, da Military Review, publicação de maio a junho de 2017, quando aborda que, 

 

Claramente, para negar aos adversários uma estratégia de lei eficaz, as 
tropas devem ser treinadas sobre a lei de guerra e sua incorporação nas 
regras de engajamento. Líderes, no entanto, precisam ter cuidado com 
restrições auto impostas, porque podem trabalhar para beneficiar os 
adversários. Por exemplo, o anúncio pela OTAN primeiro e depois dos 
Estados Unidos das regras de engajamento que exigem uma “quase 
certeza” de zero vítimas civis cria a percepção de ilegalidade quando tais 
fatalidades inevitavelmente ocorrem, mesmo que a lei internacional não 
exija zero baixas civis, mas apenas que não precisam ser excessivas em 
relação à vantagem militar concreta e dirigida prevista (REVIEW MILITARY, 
2017, tradução nossa). 

 

Porém, ao se estudar os aspectos permissivos, verificou-se que as RE são 

por si só uma permissão para o cumprimento de missão nas comunidades do Rio de 

Janeiro, pois se bem interpretadas verifica-se que se pode fazer tudo, desde que 

esteja amparado pelas legislações brasileira e leis humanitárias internacionais e 

respeitando a proporcionalidade no emprego da força. 

 A pesquisa revelou também que algumas missões desenvolvidas nas 

comunidades do Rio de Janeiro se caracterizaram pela rapidez em que as situações 

evoluíram e o pouco tempo entre receber a missão e executá-la. Tal fato fez com 

que alguns militares tomassem conhecimento das regras de engajamentos apenas 

durante a operação e outros ainda somente após o término da missão, porém ainda 

sim a maior parte dos militares tomaram conhecimento das Regras de Engajamento 
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antes de serem inseridos nos referidos ambientes operacionais, aproximadamente 

85%. 

 

 
 Gráfico 6 - Momento em que os militares tomaram conhecimento das Regras de  

 Engajamento. 
 Fonte: O Autor. 

 
Tendo em vista a importância dessas regras e a sua amplitude no espectro 

das operações militares, é interessante que ela seja de fácil compreensão por todos, 

porém a linguagem jurídica na qual as regras são escritas por vezes dificulta a 

interpretação dos aspectos nelas expressos, como pôde ser verificado por 

aproximadamente 65% da amostra. Essa dificuldade na compreensão gera 

dificuldade no adestramento e consequentemente na execução plena da missão. 

 

 
 Gráfico 7 - Entendimento das Regras de Engajamento. 
 Fonte: O Autor. 

 
Essa dificuldade em entender algumas das situações descritas nas Regras de 

Engajamento pode ser minimizada se as organizações militares que receberem uma 

missão, antes de executá-la, retirar todas as dúvidas sobre as RE com um assessor 

jurídico e, o mais importante, disponibilizar esse especialista para os escalões mais 

baixos, como companhias e pelotões, pois são nessas frações que surgem as 
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maiores e principais dúvidas acerca das RE, sendo os mesmos considerados a 

“ponta da linha”. 

Com esse assessoramento a confiança dos militares que executam a missão 

certamente aumentaria, e com isso garantiria um resultado ainda mais eficaz durante 

as operações, pois atualmente, embora os resultados sejam excelentes, os  militares 

não se sentem amparados pelas Regras de Engajamento e acreditam que sejam 

necessários outros aparatos jurídicos que realmente garantam essa segurança, 

como pôde ser analisado após a pesquisa de campo que foi demonstrada acima 

através dos gráficos. 

Através das entrevistas realizadas com oficiais intermediários que 

participaram de missões dessa natureza, pôde-se verificar que existe uma 

deficiência em realizar adestramentos específicos com um foco para missões em 

comunidades carentes do Rio de Janeiro, uma vez que a missão constitucional do 

Exército Brasileiro é a defesa da Pátria, como dito anteriormente, e por isso o 

adestramento para tal deve ser priorizado.  

Porém ainda assim, nos períodos de adestramentos voltados para a Garantia 

da Lei e da Ordem, contexto no qual o EB atualmente é utilizado nas comunidades 

do Rio de Janeiro, os comandantes de frações enfatizam as situações encontradas 

nas favelas, tendo em vista que o emprego nas mesmas poderá ocorrer cedo ou 

tarde. Tais adestramentos são baseados em relatórios e lições aprendidas de 

militares que já participaram de missões desses tipos. 

Verificou-se que embora os treinamentos sejam realizados, visando um futuro 

emprego, as RE são tratadas de forma muito genérica, pois como foi constatado 

através dos questionários e confirmados pelos entrevistados, as  Regras de 

Engajamento para as missões são disponibilizadas com pouca antecedência das 

missões ou mesmo com um relativo atraso, principalmente para os primeiros 

grupamentos que são empregados em determinada missão. 

Nas operações do complexo de favela da Maré e na Intervenção Federal na 

segurança Pública do Rio de Janeiro, a tropa foi empregada em sistemas de 

contingentes, possibilitando o rodízio das tropas, que eram de diversos locais do 

Brasil, tais como Minas Gerais e Fortaleza, além dos militares do Rio de Janeiro. 

Com isso os militares que eram empregados nos primeiros contingentes eram mais 

prejudicados com relação a leitura das RE, porém os seguintes se valiam das 

melhores práticas dos anteriores, e realizavam treinamentos norteados nas RE 

utilizadas pelos primeiros. 



20 

 

Outra situação verificada, foi que a rotatividade de militares participantes das 

missões em comunidades do Rio de Janeiro, sendo alguns deles residentes fora do 

estado, com culturas e costumes diferentes, inicialmente dificultou o cumprimento de 

algumas missões, pois ao chegarem ao Rio de Janeiro se deparavam com marginais 

que dominavam a narrativa em suas comunidades de que eram os verdadeiros 

heróis e cuidadores daquele local, no aspecto social, além de ditarem os hábitos 

culturais nas favelas, induzindo a tropa a, por vezes, generalizar os moradores 

dessas comunidades carentes, fazendo-os acreditar que todos eram bandidos, 

porém essa inverdade deveria e deve ser combatida e a melhor forma de fazê-lo é 

através da execução de adestramento focados não apenas na dimensão física do 

combate, mas principalmente na dimensão humana, levando em considerações os 

aspectos psicossociais do ambiente operacional, como aborda o Cel Inf EB 

Alessandro Visacro em sua obra, A Guerra na Era da Informação, ao falar que: 

 
Mesmo atuando dentro do território nacional, soldados de outras regiões do 
país se defrontam com barreias culturais significativas. Porquanto, o 
respeito à diversidade traz consigo um conjunto de idiossincrasias, cujas 
implicações não podem ser ignoradas. (VISACRO, Alessandro, A GUERRA 
NA ERA DA INFORMAÇÃO, 2018, p.21). 

 

Com relação a sentir-se amparados pelas RE, verificou-se junto aos 

entrevistados que existe o medo, dos militares mais modernos, em tomar atitudes 

mais drásticas, como por exemplo realizar um disparo de arma de fogo, por não se 

sentir “juridicamente seguro”, mesmo diante de uma situação que necessite de tal 

atitude, porém para realizar atividade de revistas pessoal, material  e emprego de 

armamentos menos letais não há maiores problemas. 

Foi constado que os aspectos que eram considerado restritivos nas RE na 

verdade eram questões de interpretações, que foram sanadas rapidamente com a 

ajuda de um assessor jurídico, um exemplo é o caso de ato ou intenção hostil 

abordado anteriormente, na operação São Francisco, isso porque na Operação da 

Intervenção Federal o APOP portando uma arma de fogo já era considerado um ato 

ameaçador, uma vez que a posse da arma pelo marginal já colocava a tropa em 

risco, não sendo necessário deixar a situação evoluir e o risco para a tropa aumentar, 

porém os cuidados para evitar o efeito colateral, como por exemplo verificar o 

alcance de utilização do armamento do APOP, afim de verificar se ele seria capaz 

de acertar os militares, bem como o alcance de utilização do armamento da tropa, 

certificando-se de conseguir realizar um disparo certeiro sem alvejar alguém 

diferente de um APOP, levando sempre em consideração a legítima defesa da tropa 
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e da população que estivesse no local. Além disso as ações eram filmadas, sempre 

que possível, para garantir a legitimidade das ações e comprovações futuras. 

É sabido que a criminalidade evolui com o passar do tempo e com a presença 

da tropa. Essa evolução se dá no sentido de conhecer os procedimentos e postura 

dos militares presentes em uma determinada comunidade, revelando por vezes as 

atitudes que a tropa tomará diante de uma situação de engajamento e de troca de 

tiro, se os mesmos apenas observarão ou se serão capazes de realizar um disparo 

de arma de fogo em contrapartida. Ou seja, os APOP conhecem as Regras de 

Engajamento e as utilizam a seu favor, pois verificam que existem uma série de 

restrições legais, fato este constado por todos os entrevistados.  

Algo abordado pelos entrevistados que participaram de outras operações 

antes da Intervenção Federal foi que, ouve uma evolução no “combate” nas 

operações de GLO no Rio de Janeiro, pois afirmaram que os fatores operacionais 

descritos no Manual do Exército EB20-MC-10.211 (2014) - PROCESSO DE 

PLANEJAMENTO E CONDUÇÃO DAS OPERAÇÕES TERRESTRES, que 

abrangem as dimensões físicas, informacional e humana, são percebidos dentro das 

comunidades carentes, tornando as operações ainda mais complexas e devendo-se 

levar em consideração cada vez mais a dimensão humana, no que tange as 

considerações civis e a dimensão informacional, principalmente pela rapidez em que 

as informações circulam na mídia e nas redes sociais. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após realizar um rápido estudo sobre os motivos pelos quais o Exército 

Brasileiro vem sendo empregado nas ruas das comunidades carentes do Rio de 

Janeiro nos últimos 10 (dez) anos, e a estrutura jurídica na qual os militares se 

amparam para viabilizar o cumprimento de sua missão dentro da legalidade, conclui-

se que as Regras de Engajamento emanadas para as diversas missões citadas 

nesse artigo são o verdadeiro elo entre a legalidade constitucional do emprego do 

EB nessas comunidades e a legitimidade bélica durante as operações. 

Embora tenha-se chegado à conclusão de que existe uma série de restrições 

na forma de emprego da tropa nas citadas regras, pôde-se verificar também que as 

diretrizes para utilização progressiva da força diante de uma situação apresentada 

durante qualquer missão nas comunidades carentes, proporciona um 

desencadeamento lógico para que o militar que esteja vivendo aquela situação 
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resolva o problema, sem tomar uma atitude drástica prematuramente e por vezes 

cometer algum excesso desnecessário quanto a utilização da força. 

Cabe ressaltar que o ambiente operacional em que os militares estão 

inseridos,  em missões nas favelas do Rio de Janeiro é muito complexo, em que não 

se sabe realmente quem são os APOP, quem é o cidadão de bem ou quem é 

conivente com as ORCRIM, com isso situações podem ser criadas para que aja uma 

reação da tropa, na esperança que os militares executem um procedimento 

equivocado e tudo isso pode estar sendo coberto por um dispositivo móvel de 

gravação e em questão de segundos poderá ser viralizado nas redes sociais, 

comprometendo o nome da instituição Exército Brasileiro. 

 Com isso, cresce a importância em orientar os militares sobre as 

consequências  de suas ações, que podem comprometer uma missão em níveis 

elevados chegando até mesmo ao nível político, caso não atente para os aspectos 

da dimensão informacional do ambiente operacional, pois atualmente os combates 

e conflitos não são mais resolvidos apenas através da dimensão física e utilizando a 

força para resolver todos os problemas, mas deve-se atentar para a questão da 

opinião pública e as redes sociais onde as guerras de narrativas são travadas e 

decididas atualmente, o militar deve entender e estar bem orientado com relação a 

esse tipo de situação, a fim de evitar um mal maior, como bem colocado pelo Cel Inf 

EB Alessandro Visacro em seu livro, A Guerra na Era da Informação, quando diz: 

 

 A todo momento do dia e da noite, os soldados levavam consigo apenas 
duas certezas: encontravam-se sob a mira de uma arma e estavam sendo 
filmados. Qualquer violação de conduta ou outra falta grave seria, 
instantaneamente, veiculada pela internet, tornando-se passível de 
condenação pela comunidade internacional. Dessa forma, os riscos 
políticos que envolviam o emprego de tropas se tornavam potencialmente 
maiores do que seus riscos físicos. (VISACRO, Alessandro, A GUERRA NA 
ERA DA INFORMAÇÃO, 2018, p.20). 
 

Ao final, após realizar um rápido estudos das legislações que amparam o 

emprego das forças armadas, no caso em especial aqui exposto o Exército 

Brasileiro, tanto na Constituição Federal de 1988 e manuais do EB, quanto em outras 

leis e decretos, verifica-se que a missão principal do EB é a defesa da pátria e 

garantia de sua soberania e as missões de Garantia da Lei e da Ordem, é uma 

missão de caráter episódico, que deverá ser cumprida, de acordo com a Constituição 

Federal de 1988 e outras premissas e bases legais, sempre que o Presidente da 

República assim o determinar, através de um decreto específico, conforme previsto 

no manual de campanha EB70-MC10.242 – OPERAÇÃO DE GARANTIA DA LEI E 
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DA ORDEM. Com isso, o planejamento e execução de treinamentos da força 

terrestre é baseado e orientado pela sua missão precípua, abarcando desse modo 

as maiores cargas horárias em seu calendário anual de instrução, não deixando de 

lado as operações de GLO. 

Porém deve-se considerar que o atual emprego do EB nas comunidades do 

Rio de Janeiro, inseri o militar em um ambiente similar ao encontrado em uma guerra 

irregular, conforme alguns conceitos encontrados do livro do Cel Inf EB Alessandro 

Visacro, Guerra Irregular, terrorismo, guerrilha e movimentos de resistência ao longo 

da história (2009), porém sem realmente haver uma guerra e ainda com a 

peculiaridade de ser em seu próprio país contra um APOP (nacional) e não contra 

um inimigo declarado. No entanto as Técnicas, Táticas e Procedimentos (TTP) 

utilizados pelo EB, por vezes são os mesmos empregado em uma guerra 

convencional, aprendido nos bancos escolares das escolas militares. 

A questão não reside na aplicação das TTP do combate convencional, uma 

vez que as mesmas vão garantir uma superioridade e facilitar o cumprimento da 

missão sob um grupo criminoso que não detém tais TTP. Porém deve-se levar em 

consideração algo além do combate convencional e atentar para a realidade e a 

evolução dos conflitos, principalmente em áreas como as comunidades dos Rio de 

Janeiro, em que o marginais se misturam com a população de bem. Inclusive o Cel 

Inf EB Alessandro Visacro aborda em seu livro, A Guerra na Era da Informação 

(2018), algo sobre esse assunto, como segue abaixo. 

 

Decerto, aquele cenário estava em desacordo com a visão ortodoxa da 
guerra, conforme preconizada nas escolas militares. Possivelmente, se 
aproxima mais de um quadro de guerra irregular, isto é, um conflito 
protagonizado por atores armados não estatais, como as guerrilhas ou as 
insurgências, por exemplo. Entretanto, não havia nenhuma orientação 
política, como requeriam os manuais de campanha das forças armadas. As 
ameaças não eram provenientes de organizações terroristas 
ideologicamente motivadas, apenas quadrilhas armadas impelidas pelo 
lucro de atividade ilícitas e práticas criminosas. 
Dissimulado sob um enorme contingente populacional, o “inimigo” tornara-
se invisível. Na verdade, ele próprio era um subproduto daquele ambiente 
pernicioso, pois fora gerado a partir de um triste de chagas sociais e dívidas 
históricas não quitadas. 
Um arcabouço rígido de restrições legais, os riscos de se vitimarem civis 
inocentes e a continua pressão da opinião pública impunham severas 
limitações ao uso da força. Nem mesmo toda moderna tecnologia disponível 
era capaz de oferecer aos militares uma vantagem decisiva sobre seus 
oponentes. (VISACRO, Alessandro, A GUERRA NA ERA DA 
INFORMAÇÃO, 2018, p.20). 

 



24 

 

Com isso concluímos que para que o Exército Brasileiro continue cumprindo 

as missões nas comunidades do Rio de Janeiro, com excelência e sem atentar 

contra a legalidade e utilizar a força bélica de forma legítima, sem exageros e com 

eficiência é necessário que os adestramentos na dimensão humana e informacional 

sejam intensificados, em que pese sejam realizados comumente nas organizações 

militares, devem ser mais específicos, procurando abordar as nuances do local e das 

características das ORCRIM e da população residente do local e não seja algo 

genérico e amplo abarcando todas as comunidades carentes como se fosse a 

mesma coisa e reagissem da mesma forma diante da presença do EB. 

Além disso é necessário que as Regras de Engajamento sejam o mais 

específica possível, dirimindo em seu próprio texto boas partes das dúvidas, e 

evitando que se tenham interpretações equivocadas devido a linguagem jurídica na 

qual ela é escrita a fim de minimizar os erros. É importante colocar à disposição das 

tropas empregadas, escalões mais baixos, assessores jurídicos para tratar dos 

detalhes prático, abordando o que realmente pode ou não ser feito e as complicações 

legais das decisões tomadas nas ruas. E após isso adestrar a tropa baseado nas 

situações apresentadas nas Regras de Engajamento e esse adestramento deve ser 

individualizado, uma vez que todos tem que possuir o pleno conhecimento das 

Normas de Condutas e RE, não deixando essa responsabilidade apenas para os 

comandantes de fração. 

Sendo assim, após comparar as Regras de Engajamento das Operações São 

Francisco e Intervenção Federal na área da segurança pública no Rio de Janeiro, 

pôde-se verificar que não são as restrições contidas nas RE que inibem os militares 

diante de situações complicadas, durante as missões, mais sim a interpretação, que 

por vezes é equivocada, as restrições extra RE e principalmente o adestramento 

deficiente, que deveria ser executado baseado em Regras de Engajamento 

específica para as missões. Após tal constatação e compilação de todos os dados 

que contribuíram para o desfecho desse trabalho, foram elencadas algumas 

possíveis soluções práticas que podem ser adotadas por militares durante a sua 

preparação para missões no contexto de GLO, tal como foram as missões citadas 

no decorrer dessa pesquisa. Essas soluções encontram-se descritas no ANEXO A 

deste artigo científico. 
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ANEXO A – SOLUÇÕES PRÁTICAS 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

SOLUÇÕES PRÁTICAS 

O presente artigo científico concluiu que as Regras de Engajamento (RE) 

emanadas para as missões nas comunidades do Rio de Janeiro constitui o elo entre 

a legalidade constitucional, no emprego de tropas do Exército Brasileiro nas 

operações no contexto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) nos últimos anos 

naquele estado, e legitimidade bélica, no que tange ao emprego judicioso da força 

durante as missões. No entanto verificou-se a necessidade de desenvolver 

instrumentos para que as RE sejam mais bem compreendidas e adestradas pelos 

escalões mais baixos das OM durante o cumprimento das missões, tais como 

companhias e pelotões. 

Para atingir o objetivo de obter a compreensão adequada das RE, garantindo 

assim o cumprimento da missão nas melhores condições, levando em consideração 

o princípio da legitimidade, é interessante que: 

1) O Comandante de Companhia (Cmt Cia) de uma tropa que será empregada 

em uma operação, semelhante as que foram desenvolvidas nas comunidades do Rio 

de Janeiro, deverá solicitar ao seu Comandante do Batalhão (Cmt Btl) a presença de 

um assessor jurídico, a fim de realizar uma instrução para os militares daquela Cia, 

para realizar a tradução da linguagem jurídica transcrita nas Regras de Engajamento 

e retirar todas as dúvidas dos referidos militares, dizendo o que pode ou não ser feito 

durante o cumprimento da missão. 

2) Após retiradas as dúvidas, junto ao assessor jurídico, o Cmt Cia e os 

Comandantes de Pelotão (Cmt Pel), devem planejar o adestramento da tropa, 

baseado nos prováveis cenários encontrados nas comunidades e explorados nas 

RE, abordando principalmente os fatos que foram apresentados como dúvida para o 

assessor jurídico, para que a tropa internalize tais situações, ampliando a 

possibilidade de sucesso durante a  operação. 

3) Após o planejamento do adestramento, o mesmo deve ser conduzido pelos 

comandantes de fração de todos os níveis, sejam eles companhia, pelotão ou grupos 
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de combate, tendo em vista que o emprego da tropa é realizado dentro desses 

escalões, de acordo com a especificidade da tarefa e a demanda apresentada na 

missão. 

4)  Seja realizado o adestramento individualizado, para as situações de 

abordagem pessoal e de veículos, revistas de pessoal ou material e contato com a 

população, certificando-se de que todos estão em condições de realizar tais 

atividades, sem dúvidas nos procedimentos previstos nas RE e minimizando a 

ocorrência de equívocos que podem ser considerados, pela população local ou 

mídia, excessos ou abusos de poder. 

5) Se realize o adestramento, utilizando-se da técnica de simulação viva, 

através de exercícios empregando militares da própria organização militar simulando 

as diversas situações possíveis, utilizando a linguagem dos APOP, gestos 

característicos dos meliantes e situações que poderão ser encontradas na 

comunidade na qual será empregada, como por exemplo a resistência à prisão, a 

fuga de uma posto de bloqueio ou mesmo o ataque, de arma de fogo, contra 

militares. 

6) Seja utilizado para adestramento, a simulação áudio-visual, com vídeos 

simulando situações lícitas e ilícitas e de diferentes graus de uso da força, a fim de 

que o militar se condicione a reagir da forma correta diante de tais situação. A 

retificação da aprendizagem deverá ser imediatamente após a execução do 

adestramento, e fazendo com o que a tropa repita as situações nas quais surgiram 

dúvidas. Tal simulação tem o objetivo de fazer com que o militar, ao ver o vídeo, 

realize a verbalização e reaja de acordo com o nível de força necessário e 

proporcional para cessar a provável ameaça. 

7) Se realize instruções específicas relativas ao aspecto psicossocial das 

comunidades nas quais a tropa será empregada, a fim de que os militares conheçam 

as características e costumes da localidade, bem como a reação daqueles 

moradores daquela comunidade diante da presença da tropa. 

Por fim é importante que esse ciclo seja desenvolvido antes do emprego das 

frações nas operações, visando o melhor cumprimento da missão  e caso, no 

decorrer das atividades, ainda permaneçam dúvidas sobre as Regras de 

Engajamento, o assessor jurídico deverá ser solicitado novamente, por mais simples 

que seja considerada a dúvida, pois talvez seja tal questionamento que faça a 

diferença no momento do cumprimento da missão e por isso pode vir a expor os 

militares e principalmente a imagem da instituição Exército Brasileiro. 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares 
do Cap Inf Cheislac Antonio Santos Silva, cujo tema é O elo entre a legalidade 
constitucional e a legitimidade bélica do Exército nas comunidades do Rio de 
Janeiro: o estudo das Regras de Engajamento nas operações do Exército Brasileiro 
nas comunidades do Rio de Janeiro. A intenção desse questionário é compilar dados 
que possam subsidiar planejamentos futuros, de comandantes táticos, em 
operações nas comunidades do Rio de Janeiro. 

Tendo em vista a vossa participação em operações da natureza acima citada, o 
senhor foi selecionado, dentro de um vasto universo de militares, para responder 
este questionário.  

A experiência do senhor nas operações nas comunidades do Rio de Janeiro 
contribuirá de forma significativa para a pesquisa, auxiliando a levantar sugestões de 
como as Regras de Engajamento podem ser discutidas e treinadas pelos militares 
das OM, antecedendo as operações desse tipo. É muito importante, se assim o 
desejar, que o senhor complemente as respostas, quando julgar necessário, 
enriquecendo ainda mais a pesquisa. 

Desde já agradeço a colaboração colocando-me a inteira disposição para quaisquer 
esclarecimentos, podendo utilizar para isso os contatos abaixo: 

 

Cheislac Antonio Santos Silva (Capitão de Infantaria da turma de 2010) 

Celular: (62) 98132-9808 (Telefone e WhatApps) 

E-mail: cheislacsilva@gmail.com 

 

1. Qual o seu posto e/ou graduação? 

(  ) Cap 

(  ) Ten 

(  ) ST 

(  ) Sgt 

(  ) Cb 

(  ) Sd 

 



29 

 

2. Em quais operações nas comunidades do Rio de Janeiro o senhor participou? 

(Pode responder mais de uma opção) 

(  ) Operação ARCANJO (Complexo do Alemão) 

(  ) Operação SÃO FRANCISCO (Complexo da Maré) 

(  ) Intervenção Federal na segurança pública do Rio de Janeiro 

 

3. Qual era a função que o senhor desempenhava quando participou das 

operações acima citadas? (Caso tenha participado de mais de uma missão e 

em funções diferentes, poderá selecionar mais de uma alternativa) 

(  ) Cmt Cia 

(  ) Cmt Pel 

(  ) Adj Pel/Cmt Gp 

(  ) GC 

 

4.  O senhor julga que o conhecimento das Regras de Engajamento é importante 

para esse tipo de Operação? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

5. A interpretação das Regras de Engajamento é de fundamental importância 

para o cumprimento das missões. Dito isto como o senhor julga ser o texto 

inserido nas Regras de Engajamento, tendo e vista que ela deverá ser de 

conhecimento dos Of, ST, Sgt, cabos e soldados e posteriormente executada 

por todos os militares envolvidos nas missões? 

(  ) Fácil compreensão 

(  ) Difícil compreensão 

 

6. O senhor julga importante que as dúvidas sobre as Regras de Engajamento 

sejam retiradas por militares da assessoria jurídica da OM, disponíveis para a 

missão? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

7. Em que momento o senhor tomou conhecimento das Regras de 

Engajamento? 

(  ) Antes da missão 

(  ) Durante a missão 

(  ) Após a missão 

 

8. O senhor adestrou os aspectos apresentados nas Regras de Engajamento 

antes de ir para a missão? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

9. Qual a opinião do senhor sobre as situações apresentadas nas Regras de 

Engajamento? 

(  ) Adequadas para  a missão 

(  ) Idêntica à de missões anteriores, executadas em outros locais 

(  ) Não eram adequadas para aquela missão.  
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10.  Durante as operações os militares utilizam as Regras de Engajamento para 

nortear as atividades desenvolvidas na missão, com isso qual a opinião do 

senhor com relação as restrições e permissões das Regras de Engajamento 

que lhe foram apresentadas?  

(  ) Restringiam muito a atuação dos militares 

(  ) Permitiam que os militares façam muita coisa além do necessário 

(  ) Eram adequadas para a situação 

 

11. O senhor acredita que o militar deveria ter mais liberdade de atuação nas 

operações nas comunidades do Rio de Janeiro? Por quê? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

12. O senhor se sente protegido, juridicamente, pelas Regras de Engajamento? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

13.  O que o senhor acredita ser necessário para que os militares se sintam mais 

protegido, juridicamente, pelas Regras de Engajamento? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

14.  Caso o senhor tenha participado de mais de uma operação das acima 

citadas, o senhor poderia descrever as diferenças entre as Regras de 

Engajamento das missões das quais participou e dizer se essa diferença fez 

diferença no cumprimento da missão? (Especifique a missão) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

15. O senhor possui alguma sugestão de como facilitar a compreensão e 

adestramento das Regras de Engajamento nas OM, antes do emprego dos 

militares nas missões? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Fim do Questionário, muito obrigado pela participação. 
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ANEXO C – ENTREVISTA 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

ENTREVISTA 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares 
do Cap Inf Cheislac Antonio Santos Silva, cujo tema é O elo entre a legalidade 
constitucional e a legitimidade bélica do Exército nas comunidades do Rio de 
Janeiro: o estudo das Regras de Engajamento nas operações do Exército Brasileiro 
nas comunidades do rio de janeiro. A intenção desse questionário é compilar dados 
que possam subsidiar planejamentos futuros, de comandantes táticos, em 
operações nas comunidades do Rio de Janeiro. 

Tendo em vista a vossa participação em operações da natureza acima citada, o 
senhor foi selecionado, dentro de um vasto universo de militares, para responder 
este questionário.  

A experiência do senhor nas operações nas comunidades do Rio de Janeiro 
contribuirá de forma significativa para a pesquisa, auxiliando a levantar sugestões de 
como as regras de engajamentos podem ser discutidas e treinadas pelos militares 
das OM, antecedendo as operações desse tipo. É muito importante, se assim o 
desejar, que o senhor complemente as respostas, quando julgar necessário, 
enriquecendo ainda mais a pesquisa. 

 

Desde já agradeço a colaboração colocando-me a inteira disposição para quaisquer 
esclarecimentos, podendo utilizar para isso os contatos abaixo: 

Cheislac Antonio Santos Silva (Capitão de Infantaria da turma de 2010) 

Celular: (62) 98132-9808 (Telefone e WhatApps) 

E-mail: cheislacsilva@gmail.com 

 

1. Qual o posto e nome completo do senhor? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Qual a experiência do senhor em operações em comunidades do Rio de 

Janeiro? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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3. Em operações urbanas do tipo que foram desenvolvidas no Rio de Janeiro 

nos últimos 10 anos, um dos documentos que garante a legitimidade bélica 

do Exército é a Regra de Engajamento. Nas operações em que o senhor 

participou, as Regras de |engajamento foram disponibilizadas com 

antecedência ao emprego tropa? Caso negativo, saberia informar qual foi o 

motivo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4.  É de fundamental importância que antes de ser empregado nas operações 

os militares retirem todas as dúvidas acerca das Regras de Engajamento. Nas 

operações que o senhor participou a tropa conseguiu adestrar as situações 

apresentadas nas Regras de Engajamento e retirar todas as dúvidas? O que 

o senhor julga que seria interessante para uma situação dessa? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. Na opinião do senhor qual o impacto que a interpretação das Regras de 

Engajamento, seja ela correta ou não, pode ter no resultado da missão? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  

6. Até que ponto o senhor acredita que as Regras de Engajamento inibem a 

atuação do militar durante as operações nas comunidades do Rio de Janeiro? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

7. O senhor acredita que as Regras de Engajamento são muito restritivas ou o 

problema está na interpretação incorreta delas? Por que motivo o senhor 

acredita que a Regras de Engajamento são tão difíceis de serem 

interpretadas? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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8. Até que ponto o senhor acredita que o militar se sente inseguro em utilizar o 

armamento letal, com receio de a Regra de Engajamento não o proteger? Na 

opinião do senhor o que seria interessante ser feito para que isso fosse 

minimizado? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

9. Tendo em vista a diferença cultural dos militares que são empregados nas 

operações nas comunidades do Rio de Janeiro, até que ponto o senhor 

acredita que essa diferença interferiu no cumprimento da missão? O senhor 

acredita que seria interessante as RE contemplarem situações referentes a 

ocorrências devido a diferença cultural?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

10. Tendo em vista o emprego do Exército Brasileiro nas operações nas 

comunidades do Rio de Janeiro nos últimos 10 anos e o provável emprego no 

futuro, o senhor tem alguma sugestão para que as Regras de Engajamento 

sejam de mais fácil compreensão e adestramento por parte da tropa, para que 

os militares se sintam seguros na aplicação da mesma?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Fim da entrevista, muito obrigado pela participação. 

 


