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RESUMO

AS TÉCNICAS, TÁTICAS E PROCEDIMENTOS DO PELOTÃO DE FUZILEIROS
BLINDADO NAS OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM COMO

MEIO DE CONQUISTA E SEGURANÇA DA LOCALIDADE

AUTOR: Renan Sobotyk de Oliveira
ORIENTADOR: 1º Ten Cav Celsius H. Klinguelfus M. do Nascimento

Com o advento do expoente crescimento brasileiro frente ao cenário internacional, o Brasil
tornou-se um local muito visitado por turistas, principalmente pelo fato do País sediar
diversos eventos de importância mundial como a Jornada Mundial da Juventude, jogos Pan-
americanos, Copa do Mundo e atualmente a Copa América. Paralelamente a essa situação, a
violência no Brasil, e principalmente no estado do Rio de Janeiro, aumentou substancialmente
de maneira que as forças de segurança públicas garantidas por lei no Art. 144 da Constituição
Federal, não conseguiram mais garantir a ordem social e a segurança pública, exigindo que o
emprego do Exército Brasileiro se fizesse necessário frente às novas ameaças que se
apresentaram. Desta forma, surgiu a necessidade da autorização do Presidente da República
de para tornar as Operações de Garantia da Lei e da Ordem ativas no momento oportuno.
Sendo assim, após a permissão pelo chefe das Forças Armadas, os militares passaram a atuar
nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, a fim de reduzir os índices de violência e pacificar áreas
limitadas, durante um período de tempo e de caráter episódico. No contexto da Garantia da
Lei e da Ordem (GLO), o Exército Brasileiro buscava não somente a destruição, captura ou
neutralização do agente perturbador da ordem, mas sim de conquistar o apoio da população
local, com o intuito de defender a imagem das Forças de Segurança públicas no nível estadual
e federal, para que houvesse também a melhora da opinião pública quanto ao Exército
Brasileiro e as Forças Armadas. Dentro desse trabalho, encontraremos a descrição de dois
pelotões: o Pelotão de Fuzileiros Blindados e o Pelotão de Fuzileiros, além de suas
características, organização e meios orgânicos, junto à dotação de cada um. Atrelado a isso,
veremos uma breve descrição das Operações de Garantia da Lei e da Ordem no contexto de
missão a ser executada pelo Pel Fzo, além das descrições e informações constantes das
literaturas existentes nas estantes do Exército Brasileiro. Ao final, teremos uma comparação
entre as frações dentro das ações de GLO e responderemos ao questionamento do trabalho
sobre a aptidão do Pel Fzo Bld, que não possui doutrina sobre o assunto, de atuar na Garantia
da Lei e da Ordem.
Palavras-chave: Garantia da Lei e da Ordem. Pelotão de Fuzileiros. Brasil. Forças Armadas.
Exército Brasileiro.
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ABSTRACT

THE TECHNIQUES, TACTICS AND PROCEDURES OF THE SQUAD OF FUELS
ARMORED IN THE WARRANTIES OF LAW AND ORDER AS A MEANS OF

CONQUEST AND SAFETY OF THE LOCALITY

AUTHOR: Renan Sobotyk de Oliveira
ADVISOR: 1º Ten Cav Celsius H. Klinguelfus M. do Nascimento

With the advent of the high Brazilian growth in front of the international scenario, Brazil
became a place very visited by tourists, mainly because the Country to host diverse events of
world importance like World Youth Day, Pan American Games, World Cup and currently the
Copa America. Parallel to this situation, violence in Brazil, and especially in the state of Rio
de Janeiro, increased substantially so that the public security forces guaranteed by law in
Article 144 of the Federal Constitution were no longer able to guarantee social order and
security demanding that the use of the Brazilian Army be made necessary in the face of the
new threats presented. In this way, the need arose for the authorization of the President of the
Republic to make Law Enforcement Operations and Law Enforcement operative in an
opportune moment. Thus, after the permission of the head of the Armed Forces, the military
began to act on the streets of Rio de Janeiro, in order to reduce violence rates and pacify
limited areas during a period of time and episodic character. In the context of the Guarantee of
Law and Order, the Brazilian Army sought not only to destroy, capture or neutralize the
disturbing agent of the order, but to gain the support of the local population, in order to
defend the image of the Public Security Forces at the state and federal level, so that there
would also be an improvement in public opinion regarding the Brazilian Army and the Armed
Forces. Within this work, we will find the description of two platoons: the Armored Rifleman
Squad and the Rifleman Squad, as well as their characteristics, organization and organic
means, along with each one's endowment. Linked to this, we will see a brief description of the
Law and Order Assurance Operations in the context of the mission to be executed by
Rifleman Squadron in addition to the descriptions and information contained in the literature
on the shelves of the Brazilian Army. In the end, we will have a comparison between the
fractions within the actions of GLO and we will respond to the questioning of the work on the
aptitude of Armored Rifleman Squadron, who has no doctrine on the subject, to act in the
Guarantee of Law and Order.
Keywords: Law and Order Guarantee. Law EnforcementRifleman Squadron. Brazil. Armed
forces. Brazilian army.
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1.INTRODUÇÃO

Com o crescente aumento da violência no estado do Rio de Janeiro, o Exército Brasileiro

passou a atuar de maneira mais presente no tocante a questão de segurança pública. A Constituição

Federal de 1988 tem em seu Art. 142 que uma das missões dos militares é realizar Operações de

Garantia da Lei e da Ordem (GLO), exercendo poder de polícia quando as instituições não

possuírem mais condições de garantir a incolumidade e ordem social. Com o crescimento do Brasil

no cenário internacional, diversos eventos de magnitude mundial foram trazidos ao País, a fim de

desenvolver um papel importante no cenário mundial.

Eventos como a Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo de 2014 e ainda as

Olimpíadas em 2016, exigiram um reforço na segurança no seu local de realização. Devido ao alto

índice de violência no Rio de Janeiro, o Exército Brasileiro foi incumbido da missão de realizar

operações de pacificação de comunidades como a do Alemão, Penha (Operação Arcanjo) e Maré

(Operação São Francisco). Além disso, no ano de 2018 foi decretada, pelo então Presidente da

República Michel Temer, a Intervenção Federal no estado do Rio de Janeiro, devido ao

esgotamento das forças de segurança pública em proverem a ordem social. Isso se deve

principalmente ao aumento do tráfico de drogas na região, que cresceu exponencialmente no final

do século XX, com as facções criminosas se apoderando da fragilidade das comunidades em

conseguir apoio estatal para garantir os serviços necessários.

As missões de GLO acontecem por ordem expressa do Presidente da República, quando há o

esgotamento dos órgãos de segurança pública na preservação da ordem pública, integridade da

população e funcionamento regular das instituições. Reguladas pela Constituição Federal, em seu

artigo 142, pela Lei Complementar 97, de 1999, e pelo Decreto 3897, de 2001, as operações de

GLO concedem provisoriamente aos militares a faculdade de atuar com poder de polícia até o

restabelecimento da normalidade. Além disso, operações de GLO são adotadas para assegurar a

tranquilidade e lisura de processos eleitorais em município sob risco de perturbação da ordem.

Brasil (2014), o MD33-M-10 Garantia da lei e da ordem estabelece que “[…] Os seguintes

documentos servem de base legal para o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da

ordem: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Lei Complementar no 97, de 9 de

junho de 1999, alterada pela LC no 117, de 2 de setembro de 2004 e LC no 136, de 25 de agosto de

2010 (dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das FA); e Decreto

no 3.897, de 24 de agosto de 2001 (fixa as diretrizes para o emprego das Forças Armadas na

Garantia da Lei e da Ordem). Segundo o mesmo manual pg 14 e 15, Op GLO é uma operação que

visa a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas quando esgotados os

instrumentos previstos no art. 144/CF 88[...]”

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp97.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3897.htm
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O objetivo desta monografia é analisar os pelotões de fuzileiros, fuzileiros blindados e

abordar características das Op GLO na atual conjuntura brasileira. Com o advento da participação

do Exército Brasileiro nesse tipo de operação, nota-se a necessidade de adestramento das tropas

brasileiras, além da constante atualização de conhecimento e do crescente aprimoramento técnico-

profissional, necessário à profissão militar.

Este trabalho está estruturado da seguinte forma:

No referencial teórico-metodológico, serão abordadas as literaturas utilizadas para o

presente trabalho, os antecedentes do problema que geraram essa pesquisa e o objetivo a ser

cumprido. Além disso, será discorrido sobre a metodologia adotada para se alcançar os resultados

desejados.

Posteriormente, serão abordadas as características do Pelotão de Fuzileiros, bem como sua

organização e dotação. De maneira correlata, os mesmos aspectos serão tratados sobre o Pelotão de

Fuzileiros Blindado, além de falarmos sobre as Operações de Garantia da Lei e da Ordem e suas

peculiaridades, a fim de tratar sobre como os pelotões atuam nesse tipo de operação.

Por fim, no capítulo resultado e análise de dados, os dois pelotões serão comparados dentro

do espectro das Operações de Garantia da Lei e da Ordem, respondendo a pergunta: O Pelotão de

Fuzileiros Blindado é ou está mais apto que o Pelotão de Fuzileiros para atuar nas Operações de

Garantia da Lei e da Ordem? A pergunta deverá ser respondida com base nos dados analisados e

nas conclusões extraídas da pesquisa feita com base nos manuais e cadernos de instrução constantes

nas literaturas do Exército Brasileiro.

Este trabalho de conclusão de curso abordará as técnicas táticas e procedimentos do pelotão

de fuzileiros blindado, sua aptidão para atuar nas operações de garantia da lei e da ordem, através de

uma comparação com o pelotão de fuzileiros convencional, analisando a possibilidade de aplicação

do primeiro nesse contexto de operações. Os pelotões possuem características, organização e

dotação diferentes e, feita a análise, será concluído sobre a aptidão do fuzileiro blindado de atuar na

garantia da lei e da ordem.

2. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

O tema de pesquisa insere-se na linha de pesquisa bibliográfica/documental e na área de

estudo das Operações Militares. A proposta da pesquisa procura analisar os pelotões de fuzileiros

utilizados nas Op GLO e comparar com a utilização do pelotão de fuzileiros blindados,

comparando-os a fim de analisar a possibilidade de utilização deste, para verificar a aptidão durante

operações nas comunidades e em áreas edificadas na garantia da lei e da ordem.

Gil
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Para analisar melhor o tema proposto, realizaremos uma pesquisa em manuais, cadernos de

instrução e dados obtidos durante as Op GLO realizadas pelo Exército Brasileiro ao longo dos anos.

Por se tratar de um campo de investigação com produção de conhecimento, será realizada

uma pesquisa do tipo descritiva/comparativa, a fim de analisar todos os aspectos que envolvem os

objetos analisados.

2. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

O tema de pesquisa insere-se na linha de pesquisa bibliográfica/documental e na área de

estudo das Operações Militares. A proposta da pesquisa procura analisar os pelotões de fuzileiros

utilizados nas Op GLO e comparar com a utilização do pelotão de fuzileiros blindados,

comparando-os a fim de analisar a possibilidade de utilização deste, para verificar a aptidão durante

operações nas comunidades e em áreas edificadas na garantia da lei e da ordem.

Para analisar melhor o tema proposto, realizaremos uma pesquisa em manuais, cadernos de

instrução e dados obtidos durante as Op GLO realizadas pelo Exército Brasileiro ao longo dos anos.

Por se tratar de um campo de investigação com produção de conhecimento, será realizada uma

pesquisa do tipo descritiva/comparativa, a fim de analisar todos os aspectos que envolvem os

objetos analisados.

2.1 REVISÃO DA LITERATURA E ANTECEDENTES DO PROBLEMA

Com o advento dos eventos internacionais que vieram a ocorrer no Brasil, juntamente houve

uma necessidade de reforço da segurança em todos os aspectos. Desta maneira, o Exército foi

convocado a realizar operações de pacificação em diversas áreas da cidade do Rio de Janeiro, a fim

de tornar o ambiente mais seguro. A partir do ano de 2014, foram realizadas diversas operações,

dentro do contexto da garantia da lei e da ordem a fim de restabelecer a ordem social em locais com

alto índice de violência e influência do tráfico de drogas.

Com as ações subsidiárias e operações interagências, houve uma redução nos índices

criminais consideráveis, de maneira que todos os eventos ocorreram com números baixos em crimes

que outrora ocorriam frequentemente na região. Durante os anos de 2014 até 2016, as principais

operações ocorridas foram Operação Arcanjo (comunidade do Alemão) e Operação São Francisco

(comunidade da Maré), que representavam as localidades com maiores índices de crime presentes

até a época.
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No ano de 2018, houve o esgotamento da capacidade de manter a incolumidade e ordem

social por parte dos órgãos de segurança pública do estado do Rio de Janeiro que levou o então

Presidente da República, Michel Temer a decretar uma intervenção federal por parte das Forças

Armadas, para restaurar a ordem social. Para simples entendimento as operações ficam definidas da

seguinte maneira:

Brasil (2014), Operação de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) é uma operação militar

determinada pelo Presidente da República e conduzida pelas Forças Armadas de forma episódica,

em área previamente estabelecida e por tempo limitado, que tem por objetivo a preservação da

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio em situações de esgotamento dos

instrumentos para isso previstos no art. 144 da Constituição ou em outras em que se presuma ser

possível a perturbação da ordem (Artigos 3º, 4º e 5º do Decreto Nº 3.897, de 24 de agosto de 2001).

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO PROCEDIMENTAL

O exponencial crescimento da violência no Brasil trouxe um cenário de desordem social e

destacada falha das instituições de segurança pública dos estados, de garantir a segurança da

sociedade e da incolumidade do cidadão brasileiro. A utilização do Exército Brasileiro no cenário

urbano tornou-se uma necessidade a fim de garantir as liberdades do indivíduo, para que esse

pudesse se sentir mais seguro na sua rotina diária. Além disso, o governo viu uma janela de

oportunidade da diminuição da violência, principalmente no estado do Rio de Janeiro, devido ao

fato de tornar-se um dos locais sede mais importante para os diversos eventos que vieram a ocorrer

em sua capital. Fez-se necessário então, o aumento da segurança e, somado a isso, a utilização do

Exército Brasileiro em operações de garantia da lei e da ordem.

Com o advento das Forças Armadas nesse contexto, é de grande importância os militares

desenvolverem consciência sobre os tipos de missões dessa categoria que devem estar prontos para

cumprir e como suas frações são empregadas nos mais diversos cenários. Havendo o conhecimento

disso, uma tropa que deve estar em condições de atuar nessas operações é o Pelotão de Fuzileiros

Blindados.

No entanto, surge o seguinte questionamento: O Pel Fzo Bld é igualmente, ou até, mais apto

que a tropa convencional de fuzileiros, a cumprir missões de GLO?

Utilizando-se dos manuais e cadernos de instruções presentes na literatura do Exército

Brasileiro, a monografia se dividirá em uma descrição das características tanto do Pel Fzo Bld

quanto do Pel Fzo, uma breve explicação das Op GLO colocadas em prática no estado do Rio de



Janeiro. Serão comparados o material de dotação dos dois pelotões, a organização e as

características das Op GLO.

Devidamente descritos os objetos dessa monografia, os dados serão utilizados em uma

comparação e análise a fim de levantar solução para o problema apresentado, que é o de definir se o

Pel Fzo Bld é igualmente, ou até mais, apto que o Pel Fzo convecional, a cumprir missões de GLO.

Ainda na análise de dados, serão feitas breves comparações entre a balística dos dois pelotões e

quais as modificações necessárias no Pel Fzo Bld para garantir que a missão seja bem cumprida no

contexto das operações.

O objetivo deste TCC é responder se existe a aptidão do Pel Fzo Bld de cumprir missões de

GLO de maneira semelhante e satisfatória em relação ao Pel Fzo convencional, ou de maneira ainda

mais positiva, tendo em vista a organização que possui, a dotação e os meios, aliados as suas

técnicas, táticas e procedimentos, previstos em manuais e cadernos de instrução.

Os objetivos específicos se dividem em: comparação do material de dotação entre os dois

pelotões; comparar ambas as organizações; e analisar as características das Op GLO.

Inicialmente, realizamos uma pesquisa bibliográfica nas literaturas produzidas pelo EB e

Ministério da Defesa para garantir o embasamento teórico necessário constante no trabalho.

Tratando-se de eventos ocorridos recentemente no Brasil, serão utilizadas notícias e

reportagens veiculadas na mídia para apresentar atuações do Exército nas missões presentes na

Garantia da Lei e da Ordem, como ações cívico sociais e operações de grande vulto, relevantes para

a sociedade brasileira. Essas fontes devem ser confiáveis, a fim de trazer credibilidade para o

trabalho, de maneira que não haja falha nas etapas do processo.

A coleta de dados foi feita através de uma pesquisa explicativa, na qual todas as informações

coletadas foram dispostas em capítulos, com suas principais ideias explicadas. Os resultados serão

apresentados no formato de uma pesquisa comparativa, através da análise de dados previamente

estudados ao longo do trabalho.

3. RESULTADO E ANÁLISE DE DADOS

Com a finalidade de responder ao questionamento que deu origem ao trabalho, separamos

em: O Pelotão de Fuzileiros Blindado, o Pelotão de Fuzileiros e Operações de Garantia da Lei e da

Ordem.
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3.1 O PELOTÃO DE FUZILEIROS BLINDADOS

Segundo o CI 17 – 10/2 CADERNO DE INSTRUÇÃO O PELOTÃO DE FUZILEIROS

BLINDADOS (BRASIL, 1999) o Pel Fzo Bld é uma peça de constituição de uma Cia Fzo Bld que

normalmente é utilizado dentro de uma força tarefa blindada. Suas missões dividem-se em: cerrar

sobre o inimigo a fim de destruí-lo, neutralizá-lo ou capturá-lo, utilizando o fogo, a manobra e o

combate aproximado e manter o terreno, impedindo, resistindo e repelindo o ataque inimigo por

meio do fogo, combate aproximado e contra-ataque (BRASIL, 1999).

Suas principais características são a mobilidade, flexibilidade, potência de fogo, relativa

proteção blindada, comunicações amplas e flexíveis e ação de choque. Sua organização é rígida de

maneira que sua constituição é através de um comando de um 1º ou 2º tenente e sua composição é

de um grupo de comando, três grupos de combate e um grupo de apoio, além de ser equipado com

quatro viaturas blindadas de transporte de pessoal M113-B ou M113-BR, viaturas tipo B que

sofreram repotencializações ou atualizações de forma a produzirem novas capacidades de emprego,

além de terem sua vida útil aumentada.

O Gp de Cmdo e o Gp Ap se deslocam juntamente na VBTP do comandante de pelotão.

Além disso, cada GC ocupa sua respectiva viatura no mesmo passo que os motoristas e os

atiradores das Mtr .50 fazem parte das suas respectivas guarnições. O Gp Ap é composto por uma

seção de Mtr MAG, possui dois Cb At Ch Pç e dois Sd Aux At, snedo que geralmente esse grupo se

desloca na viatura do comandante do pelotão. Os GCs blindados são compostos por 11 homens,

divididos em duas esquadras de 4 homens cada. As esquadras são comandadas por um Cb Aux

(BRASIL, 1999)

Figura 1 – Organograma do Pelotão de Fuzileiros Blindados

Fonte: CI 17-10-2 (1999)



O Pel Fuz Bld é habilitado para ser empregado em dois tipos de operações, que são as

ofensivas e as defensivas. As primeiras são divididas em marcha para o combate, reconhecimento

em força, ataque, aproveitamento do êxito e perseguição. As defensivas são divididas em dois tipos,

defesa em posição e movimento retrógrado, que por sua vez subdividem-se, a primeira em duas

formas, defesa móvel e de área e a segunda em três, ação retardadora, retraimento e retirada,

respectivamente (BRASIL, 1999). De acordo com o manual, esses são os tipos de operações que o

Pel Fzo Bld é apto a atuar e cumprir suas missões

Notamos que não existe uma doutrina consolidada para o pelotão atuar no tipo de operação

deste trabalho, a de Garantia da Lei e da Ordem. Não existe um fundamento doutrinário das TTP

para o Pel Fuz Bld para esse tipo de operação no caderno de instrução vigente CI 17-10/2, O

Pelotão de Fuzileiros Blindado. Em função disso, todas as TTP são adaptadas para as operações

atuais, utilizando-se dessas literaturas já existentes para o combate urbano, ou ainda estudando-se

manuais de outros países que já contemplam esse tipo de operação nas diversas frações, como por

exemplo, o manual de Fuzileiros da Marinha Norte Americana MCWP 3-35.3 Military Operations

on Urbanized Terrain [Operações Militares em Terreno Urbano].

Figura 2 – M113-BR, viatura utilizada pelo Pelz Fzo Bld

Fonte: Tecnodefesa (2016)



3.2 O PELOTÃO DE FUZILEIROS

De acordo com o CI 7-10/1 CADERNO DE INSTRUÇÃO PELOTÃO DE FUZILEIROS

(BRASIL, 2009) o Pelotão de Fuzileiros é uma peça de manobra orgânica da Companhia de

Fuzileiros, fração de Infantaria, com a capacidade de operar em diversos ambientes operacionais

sob condições climáticas e meteorológicas adversas, a fim de cumprir as mais distintas missões

impostas. O emprego tático dessa fração ocorre por meio da combinação de três ações: fogo,

movimento e combate aproximado.

Notamos que as missões básicas desse pelotão é muito semelhante às do anterior, sendo

divididas em ofensivas e defensivas, além de ter organização semelhante. Na ofensiva sua missão

base é a de cerrar sobre o inimigo para destruí-lo ou capturá-lo, empregando o fogo, o movimento e

o combate aproximado. Já na defensiva, procura-se deter o inimigo pelo fogo à frente da posição,

repelir o seu assalto pelo combate aproximado e destruí-lo ou expulsá-lo pelo contra-ataque

(BRASIL, 2009).

A organização se estrutura através do comando de um 1º ou 2º tenente, possui um grupo de

comando, um de apoio e três de combate, totalizando trinta e sete homens. Somado a isso, a turma

de comando é composta pelo sargento adjunto e pelo radioperador. Cada grupo de combate possui

duas esquadras e o grupo de apoio é composto por duas peças de metralhadora leve e por uma peça

de morteiro leve (BRASIL, 2009). Todos os soldados do pelotão conduzem o seu fuzil de calibre

7,62 mm, excetuando-se o cabo atirador da metralhadora leve, seu auxiliar, o cabo atirador do

morteiro e seu auxiliar, em que todos esses conduzem consigo, uma pistola, além dos armamentos

coletivos e seus aparatos, respectivamente.

Figura 3 – Organograma do Pelotão de Fuzileiros

Fonte: Brasil (2009)

Dentro das condutas do pelotão de fuzileiros, existem os deslocamentos motorizados que são

descritos da seguinte forma, segundo o caderno de instrução (2009, p. 19)



O pelotão de fuzileiros, ao realizar um deslocamento motorizado, normalmente embarca em

duas viaturas de cinco toneladas. O pelotão deve, sempre que possível, manter a integridade

tática dos seus grupos.

Dois grupos de combate e uma peça de metralhadora embarcam na primeira viatura e, na

segunda, embarcam a turma de comando, o restante do grupo de apoio e o terceiro grupo de

combate.

Percebemos então, a falta de proteção blindada, carente nessa fração devido ao fato de serem

uma tropa que se desloca, na maior parte do tempo, através de movimentos a pé. Essa carência se dá

ao fato de já existir uma tropa especializada com esse tipo de meio de emprego, que é o pelotão de

fuzileiros blindados, os quais possuem em sua composição a proteção blindada das viaturas de

transporte de pessoal. As tropas de infantaria blindada já utilizam as viaturas M113-B/BR como

meio de locomoção de suas tropas para fins de combate convencional. Já as tropas de cavalaria,

utilizam suas viaturas como meio nobre durante as operações conjuntas quando compondo uma FT

Blindada, aliadas aos carros de combate presentes na atual doutrina brasileira.

Figura 4 – Transporte motorizado do pelotão

Fonte: Brasil (2009)

O Pel Fzo é capacitado de atuar em operações ofensivas e defensivas, igualmente ao pelotão

de fuzileiros blindado. Porém, no caderno de instrução dos fuzileiros, existe um capítulo que trata

sobre a atuação destes nas operações de garantia da lei e da ordem, trazendo ao trabalho uma nova

conceituação quanto à utilização dessa fração nesse tipo de ação.

Segundo o caderno de instrução (BRASIL, 2009), as operações de GLO têm por finalidade

garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem, contra a ação de forças adversas, podendo ser



realizadas em ambiente rural ou urbano e em situação de normalidade institucional ou não. A

decisão de utilização das forças terrestres nesse tipo de ação fica a cargo exclusivo do Presidente da

República, após o esgotamento das capacidades de garantir a segurança e a ordem social através dos

órgãos de segurança pública previsto na Constituição Federal, compostos pelas polícias federais e

estaduais. Essas operações são de caráter eventual, episódico e de tempo limitado, com uma área

bem definida.

A vitória nesse tipo de cenário não se conquista apenas com o combate propriamente dito,

não se limitando apenas à neutralização destruição ou captura da força adversa, mas sobretudo, da

conquista e manutenção do apoio da população às operações (BRASIL, 2009). Ações de

inteligência, operações psicológicas, comunicação social e assuntos civis são de extrema

importância para o apoio das medidas preventivas e suas possíveis ações (BRASIL 2009).

Em princípio, o pelotão de fuzileiros não recebe uma área de responsabilidade específica,

mas cumpre missões pontuais a partir de uma base de combate da companhia. As técnicas

apresentadas não são de exclusividade das Op GLO, podendo ser utilizadas nas ações de combate

convencional, a fim de garantir segurança territorial ou na segurança da área de retaguarda, por

exemplo (BRASIL, 2009).

Os fundamentos das operações de garantia da lei e da ordem são amplamente aplicáveis nas

ações e medidas preventivas, taias quais comunicação social e inteligência, e nas de caráter

operativo. São eles: o máximo emprego da inteligência, máximo emprego da comunicação social,

máximo emprego da dissuasão, responsabilidade da negociação, emprego de regras de engajamento,

conquista e manutenção do apoio da população e integração de esforços com autoridades civis e

órgãos de segurança pública (BRASIL, 2009). Além disso, devemos destacar as características que

estão diretamente ligadas ao sucesso das operações que são elas a inteligência, através do

conhecimento da eventual perturbação da ordem pública, sendo essencial para garantir o mínimo de

desgaste para a tropa empregada e para a população, principalmente durante as fases de

planejamento e execução com o objetivo de garantir, no menor prazo possível, a retomada da ordem

pública (BRASIL, 2009).

Somamos a isso o emprego e a dissuasão, em que o confronto direto com os agentes

perturbadores deve ser evitado pelos meios convencionais da força, buscando soluções pacíficas.

Ações dissuasórias devem ser empregadas com a finalidade de evitar que as ameaças projetadas não

se materializem, evitando medidas repressivas. Finalmente, a comunicação social, na qual

buscamos nos meios disponíveis o estabelecimento de um canal de comunicação com a população,

procurando garantir transparência das ações e objetivos das Operações de Garantia da Lei e da

Ordem para garantir o apoio popular durante as ações e preservar a imagem das Instituições de

Defesa Nacional e, inclusive, das Forças Armadas. Além disso, a utilização de Ações Cívico Sociais



são de extrema importância para assegurar a ajuda do público no combate aos agentes

perturbadores.

Figura 5 – ACISO na comunidade da Maré

Fonte: Folha Militar Online (2014)

No Exército Brasileiro existe o CI 7-5/2 O PELOTÃO DE FUZILEIROS NO COMBATE

EM ÁREA EDIFICADA, caderno de instrução que trata sobre as TTP do Pel Fzo nas áreas

edificadas. Sua finalidade é a de orientar os pelotões de fuzileiros no seu adestramento no combate

nesse tipo de ambiente operacional. Os pelotões dificilmente executam ações isoladas em ambientes

edificados, essas frações executam essas operações no nível subunidade.

As técnicas do manual tratam sobre o combate em área edificada, no combate convencional,

com a utilização de CC e apoio de fogo da Artilharia. Embora sejam para as operações de

campanha, todas as técnicas, táticas e procedimentos presentes nesse caderno de instrução são

utilizadas nas Op GLO como um todo. A progressão em regiões edificadas é uma habilidade de

extrema importância para os pelotões que atuam nessa área, sendo praticada de maneira exaustiva

até que se tornem inerentes à prática dos militares. Para disponibilizar o mínimo de chances aos



APOP de alvejar as tropas, o militar deve expor ao mínimo a sua silhueta durante a progressão entre

prédios e para isso deve sempre escolher uma posição bem coberta e abrigada antes de progredir ao

próximo local escolhido. Em todos os movimentos devem ser buscados o sigilo, a dispersão,

segurança e a simplicidade, pois estes atributos garantem a sobrevivência do combatente.

Nota-se que as TTP utilizadas em campanha são muito semelhantes às priorizadas no

combate em ambiente urbano empregado nas recentes operações no estado do Rio de Janeiro. Além

das já preconizadas no CI, percebemos uma necessidade de atualização quanto à doutrina de

utilização de VBTP, pois garantem boa mobilidade e proteção blindada, que hoje são deficiências

relativas à sobrevivência das tropas que progridem nas comunidades, sob fogo dos APOP. Segundo

o Caderno de Instrução EB70-CI-11.408, o combate em áreas edificadas é uma missão necessária

para os pelotões de fuzileiros, principalmente numa área de operações como a das comunidades do

Rio de Janeiro.

Figura 6 – Militares progredindo em comunidade do RJ



Fonte: Forte (2018)

3.3 OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM

As Operações de Garantia da Lei e da Ordem estão expressas no Art. 142, pela Lei

Complementar 97, de 1999, e pelo Decreto 3.897, de 2001, que concedem aos militares, de maneira

provisória, o poder de polícia, durante a fase de instabilidade até o estabelecimento da normalidade.

Conforme prevista na Constituição Federal, a decisão é de exclusividade do Presidente da

República, por motivação ou não dos governadores, ou dos demais poderes constitucionais. Nesse

tipo de ação, as Forças Armadas atuam de maneira episódica, por tempo determinado e em área

limitada e com o objetivo de preservar a ordem pública, a integridade da população e garantir o

funcionamento regular das instituições.

No ano de 2014, desenvolveu-se o MD33-M-10 GARANTIA DA LEI E DA ORDEM,

manual que rege a atuação das Forças Armadas e como deve ser seu emprego nesse tipo de ação.

Segundo o MD33-M-10 (BRASIL, 2014) as Op GLO são classificadas como operações de ‘’não-

guerra’’, pois ainda que empreguem o poder militar em ambiente interno, não utiliza-se o combate

propriamente dito, com o uso da força de maneira limitada em ocasiões especiais. As Op GLO

abrangerão o emprego das FA em variados tipos de situações e atividades, em face das diversas

formas com que perturbações da ordem e as ameaças à incolumidade das pessoas e do patrimônio se

apresentam.

O emprego da força durante a execução das ações deve estar pautado na observância dos

princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade (BRASIL, 2014). A razoabilidade

consiste na medida justa entre meios e fins, de maneira que as ações devem ser moderadas de

acordo com a situação apresentada. A proporcionalidade é a correta reação à ação da força oponente

a fim de não serem cometidos excessos por parte da tropa empregada. Legalidade é a necessidade

do embasamento das ações estarem de acordo com os mandamentos da lei, não podendo se afastar

da mesma, sob pena de praticar-se ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e

criminal, conforme o caso (BRASIL, 20140).

As Op GLO possuem características que, quando bem aplicadas, garantem o sucesso das

ações e medidas tomadas por parte da tropa atuante. O emprego da inteligência e contrainteligência

é de extrema importância para a disponibilização de conhecimentos importantes acerca das

características da área perturbada, da área de operações e das características da população da região



envolvida. O setor de inteligência deverá efetuar o levantamento de dados, de modo a produzir os

conhecimentos essenciais à tomada de decisão do comandante em todas as fases das operações

(BRASIL, 2014).

A limitação do uso da força e suas restrições quanto à população garantem a salvaguarda do

apoio populacional, pelo fato de garantir o uso mínimo e indispensável ao uso da força nos

momentos estritamente necessários. Normalmente, utiliza-se munição não-letal para as medidas

tomadas, garantindo o uso progressivo da força, para garantir o poder ofensivo dos equipamentos

frente à sociedade que necessita de segurança.

Os meios de comunicação social serão utilizados com a finalidade de dar transparência ao

processo, às ações e aos objetivos das Op GLO de maneira que as mensagens veiculadas buscarão

atingir a sociedade com esclarecimentos sobre os objetivos das ações, as motivações de sua

instalação e a base legal que as ampara. O emprego do Exército Brasileiro em GLO fundamenta-se

na realização de ações permanentes de caráter preventivo, privilegiando as estratégias da presença e

da dissuasão, bem como no preparo da tropa. A organização e desdobramento das Forças dos

Comandos Militares de Área em todo o território nacional servirão de base para o planejamento das

ações e medidas de GLO.

Ações dentro das Op GLO podem ser de duas maneiras, preventivas ou repressivas. A

primeira abrange o preparo da tropa em caráter permanente e as atividades de inteligência, de

comunicação social e dissuasão. Também se enquadram nesta classificação as ações adotadas frente

a uma possível ameaça detectada pela Inteligência (BRASIL, 2014). Repressivas são as ações

desenvolvidas para combater uma ameaça já consolidada com o intuito de preservar ou restabelecer

a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio (BRASIL, 2014).

Ainda dentro do contexto de garantia da lei e da ordem e de acordo com o EB70-MC-10.223

OPERAÇÕES, podemos citar as Operações de Cooperação e Coordenação com Agências, que são

também executadas por elementos do Exército Brasileiro com a finalidade de apoiar instituições

governamentais ou não, militares ou civis, públicos ou privados, nacionais ou internacionais,

genericamente definidas como agências para cumprir objetivos convergentes que tragam resultados

ao bem comum da sociedade brasileira. 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.

As operações de cooperação e coordenação com agências são aquelas que normalmente

ocorrem nas situações de não guerra, nas quais o emprego do poder militar é usado no âmbito

interno e externo, não envolvendo o combate propriamente dito, exceto em circunstâncias especiais

(BRASIL, 2017). No contexto da GLO, existe o conceito de segurança integrada, que tem o
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objetivo de estimular e caracterizar maior participação e integração de todos os setores envolvidos,

abrangendo ações preventivas e repressivas.

As atribuições subsidiárias particulares constituem a cooperação com os órgãos públicos

federais, estaduais e municipais e, excepcionalmente, com empresas privadas, na execução de obras

e serviços de engenharia. Destinam-se, ainda, à cooperação com os órgãos federais, quando se fizer

necessário, na repressão aos delitos de repercussão nacional e internacional, no território nacional,

na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução (BRASIL, 2019).

Figura 7 – Exemplo de agências

Fonte: Brasil (2017)

3.4 ANÁLISE DE DADOS

De acordo com os dados analisados, é possível determinar uma solução para o problema

levantado. Comparamos os pelotões de acordo com seu material de dotação, suas características,

organização, armamento que utilizam, meios que empregam, as missões que ambos estão aptos a



cumprir e também suas composições dentro das frações. Além disso, ainda foram analisadas as

características das Op GLO, a fim de determinar a resolução dos problemas específicos.

No quesito comparação do Pel Fzo Bld com o Pel Fzo convencional, notamos que há

semelhanças entre os dois e, desta maneira, conseguem cumprir objetivos muito semelhantes, que

inclusive, dentro do contexto de operações de campanha, as missões são as mesmas de ofensiva e

defensiva, podendo ambos atuarem em combates nas áreas edificadas.

Respondendo o problema questionado, chegamos ao resultado de que o Pel Fzo Bld é

igualmente ou até mais apto a atuar nas Op GLO, devido às suas características. Podendo utilizar-se

da relativa proteção blindada, ação de choque, mobilidade, sistema de comunicações amplo e

flexível e potência de fogo, sua aplicabilidade nessas ações de garantia da lei e da ordem são

extremamente convenientes. De acordo com o manual, cada militar deve ser equipado com seu fuzil

de calibre 7,62 mm, no entanto, para o ambiente urbano e no contexto de GLO, este armamento não

é de uso convencional, devendo ser substituído por um de menor calibre, como por exemplo, 5,56

mm com um poder de letalidade menor, além de ser utilizado dentro do uso progressivo da força:

quando estritamente necessário e justo, com objetivo de garantir a defesa da vida própria ou de

terceiros, como consta nas regras de engajamento utilizadas nas operações.

Somado a isso, nota-se o poder dissuasório do armamento orgânico do pelotão, a

metralhadora calibre .50, garantindo a plena utilização dessa característica como meio de

demonstração de força perante aos agentes perturbadores da ordem. O Pel Fzo convencional não

possui os efeitos positivos que o Pel Fzo Bld possui, visto que o primeiro não utiliza as viaturas

blindadas nem os armamentos de dotação do elemento comparado. Além disso, as TTP dos

fuzileiros convencionais e dos blindados são muito semelhantes no tocante ao combate em áreas

edificadas, sendo transportadas para as Operações de Garantia da Lei e da Ordem.

Com isso, percebemos, através das características dessas operações que o Pel Fzo Bld pode

ser integrado e adaptado às necessidades e possibilidades da garantia da lei e da ordem,

principalmente pelas TTP e finalidades que possui, materiais e organização, ainda que não haja

nenhuma literatura que trabalhe com o Pelotão de Fuzileiros Blindados dentro das Op GLO de

maneira pontual e específica, enquanto que no CI 7-10/1 Pelotão de Fuzileiros.

Para o correto entendimento deste TCC, precisamos descrever a composição das frações:

Pelotão de Fuzileiros Blindados e Pelotão de Fuzileiros. Além disso, descrevemos em quais missões

essas tropas estavam habilitadas a participar, aliadas à maneira que se distribuíam dentro das

operações e de que modo poderiam atuar no combate em áreas edificadas, utilizando-se de TTP e

seu constante adestramento nessas ações.

Somado a isso, foi discorrido sumariamente sobre as Operações de Garantia da Lei e da

Ordem, junto a suas características. Finalmente, a análise comparativa entre os dois pelotões dentro
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dessas operações, garantiu que o problema levantado tivesse sido solucionado de maneira

satisfatória a fim de apresentar uma nova aplicabilidade do Pel Fzo Bld em sua doutrina para que

possa ser melhor aproveitado no cumprimento de suas missões como fração isolada, cumprindo

missões diversas dentro de um contexto de garantia da incolumidade social enquanto que instaurada

a instabilidade social por agentes perturbadores da ordem pública.

Desta maneira, podemos afirmar que a hipótese da pesquisa foi totalmente confirmada

através das comparações e características examinadas ao longo do trabalho. É necessário e viável

que se utilize essa fração nesse contexto, visto que o emprego das tropas do Exército Brasileiro é

crescente à medida que se necessita combater a violência no País. A hipótese levantada no TCC

abre precedentes para estudar a aplicabilidade dessa tropa nas Op GLO com todos seus meios a fim

de garantir melhor segurança às tropas, além de possuir bom poder dissuasório através da constante

demonstração de força.

4. CONCLUSÃO

Nossa pesquisa teve como objetivo responder o seguinte questionamento: O Pel Fzo Bld está

igualmente ou mais apto que o Pel Fzo convencional a cumprir missões de GLO? Inicialmente

descrevemos os dois pelotões. Posteriormente analisamos as características das Operações de

Garantia da Lei e da Ordem, para finalmente realizar uma comparação entre as frações nesse

contexto de operações e responder o questionamento.

Pode-se concluir que o Pelotão de Fuzileiros Blindados é igualmente ou mais apto a cumprir

missões desse tipo, devido às suas características. Notamos, ainda, que no CI 17-10/2 O Pelotão de

Fuzileiros Blindado não há uma doutrina consolidada no que se refere ao emprego em Operações de

Garantia da Lei e da Ordem, diferente do CI 7-10/1 Pelotão de Fuzileiros, que possui um capítulo

consolidado sobre Operações de Garantia da Lei e da Ordem e suas características principais quanto

à utilização do pelotão dentro de suas capacidades.
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