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RESUMO

NORMATIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM E AS
AÇÕES SUBSIDIÁRIAS NA FAIXA DE FRONTEIRA

AUTOR: Jonathan Daniel de Paula Lee
ORIENTADOR: TC Rafael Pinto dos Santos

O objeto do presente trabalho é demonstrar a importância da atuação das forças armadas, em
especial,  do Exército Brasileiro nas operações de Garantia da Lei e da Ordem e as ações
subsidiárias na fronteira, no contexto de garantir uma segurança pública mais eficaz. A partir
da constatação de que cada vez mais as Forças Armadas têm sido convocadas para atuar em
operações de Garantia da Lei e da Ordem, como nas Operações São Francisco na Maré e na
Intervenção Federal no Rio de Janeiro, é de suma importância o estudo da doutrina e a análise
do emprego das forças nessas operações. No capítulo 1 é realizada a apresentação do tema.
No  capítulo  2,  apresentam-se  o  referencial  teórico  e  metodológico  os  quais  pautaram  a
pesquisa do trabalho. No capítulo 3, são apresentados ao leitor os conceitos doutrinários de
operações no amplo espectro e de guerra de 4ª geração, além do que é realizada uma análise
comparativa entre a doutrina do Exército dos Estados Unidos e do Exército Brasileiro. No
capítulo 4, descreve-se a fronteira do país, demonstrando-se que as fronteiras norte, central e
sul apresentam características socioeconômicas distintas, assim como diferentes desafios. No
capítulo 5, identificam-se os dispositivos constitucionais e legais que pautam as operações de
Garantia  da  Lei  e  da  Ordem,  as  operações  na  faixa  de  fronteira  e  as  ações  subsidiárias
desenvolvidas pela Força Terrestre, em especial,  na fronteira norte do país. No capítulo 7,
realiza-se a conclusão do trabalho em que se busca responder à pergunta a qual fundamenta a
tese desenvolvida no presente trabalho: qual é a melhor função do Exército Brasileiro em
garantir segurança pública?  

Palavras-chave:  Operações  no  Amplo  Espectro.  Garantia  da  Lei  da  Ordem.  Faixa  de
Fronteira. SISFRON. Poder de Polícia.



ABSTRACT

LEGAL FRMAEWORK OF LAW AND ORDER OPERATIONS AND
BORDERLAND OPERATIONS AND ANCILLARY ACTIONS IN THE NORTHERN

BORDER

AUTHOR: Jonathan Daniel de Paula Lee
ADVISOR: TC Rafael Pinto dos Santos

The purpose of the present work is to demonstrate the importance of the armed forces, in
particular, the Brazilian Army in the Law and Order operations and the subsidiary actions in
the  border,  in  the  context  of  guaranteeing  a  more  efficient  public  safety.  Based  on  the
observation that more and more the armed forces have been called to work in Law and Order
operations, such as the Operation São Francisco in Maré slum and the Federal Intervention in
Rio de Janeiro, it is of fundamental importance to study the doctrine and  to undertake the
analysis  of  the  employment  of  forces  in  these  operations.  In  Chapter  1,  the  theme  is
introduced.  In  chapter  2,  the  theoretical  and  methodological  references  that  guided  the
research of the work are presented. In Chapter 3, the reader is presented with the doctrinal
concepts  of  full  spectrum  operations  and  4th  generation  warfare,  in  addition  to  which  a
comparative analysis is performed between the doctrine of the United States Army and the
Brazilian  Army.  Chapter  4  describes  the  border  of  the  country,  demonstrating  that  the
northern, central and southern borders present distinct socioeconomic characteristics, as well
as different challenges. Chapter 5 identifies the constitutional and legal provisions governing
Law and Order operations, border operations and subsidiary actions developed by the Land
Force, especially on the northern border of the country. In Chapter 7, seeks to answer the
question that underlies the thesis developed in the present work: what is the best role of the
Brazilian Army in ensuring public safety?

Keywords:  Full Spectrum Operations. Law and Order Operations.  Borderland. SISFRON.
Police Power

.
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1 INTRODUÇÃO

A missão constitucional do Exército Brasileiro (EB), a Força Terrestre das Forças

Armadas do Brasil, de acordo com o art. 142, da Constituição da República Federativa do

Brasil de 1988 (CRFB/88), é a defesa da Pátria, a garantia dos Poderes Constitucionais e, por

iniciativa de qualquer destes, a garantia da lei e da ordem. (BRASIL, 1988)

Não obstante a missão principal das Forças Armadas do Brasil ser a defesa da pátria

contra  oponentes  externos,  desde  o  início  de  seu  estabelecimento,  o  Exército  também  é

convocado para cumprir missões de segurança interna. 

A importância do tema decorre do fato de que cada vez mais as Forças Armadas, em

especial  o  Exército  Brasileiro,  são  convocadas  para  atuarem  em  operações  típicas  de

segurança pública.  Seja na condição de ação subsidiária,  como nas operações  na faixa de

fronteira, onde as Forças Armadas têm poder de polícia, seja nas operações de Garantia da Lei

e da Ordem, os militares atuam de forma complementar às forças de segurança pública com o

objetivo de manter a ordem pública e a população em segurança. 

O objetivo do presente trabalho é identificar as bases jurídicas e doutrinárias que

norteiam a atuação e o emprego do Exército Brasileiro em operações de Garantia da Lei e da

Ordem, em sentido amplo, e, especificamente, explorar a atuação do Exército Brasileiro na

faixa de fronteira, como forma mais adequada de prevenção e combate ao crime organizado.

A pesquisa realizada teve caráter primordialmente bibliográfico baseada no Manual

de Operações (EB70-MC-10.223, 5ª Edição, 2017), nos Manuais de GLO (MD33-M10, 2ª

Edição, 2014; e, EB70-MC-10.242, 2018), em outros manuais do EB, em especial, o EB20-

MC-10.201- Operações em Ambientes Interagências, MD33-M12 – Operações Interagências,

o CI 45-01 Ação Cívico-Social – ACISO, livros, revistas e artigos sobre o assunto, além da

legislação aplicável. 

Tendo como base o objetivo geral do trabalho foi levantada a seguinte problemática:

a questão de segurança pública é resolvida por meio do emprego das Forças Armadas, mais

precisamente por tropas do Exército Brasileiro?

O  presente  trabalho  tem  como  objetivos  específicos  discernir  a  diferença  entre

operações de Garantia de Lei e da Ordem e operações militares de coordenação e cooperação

de agências, harmonizando os conceitos sob enfoque da nova doutrina que se encontra em

processo de implementação na F Ter. Além disso, o trabalho tem como objetivo específico a

análise do emprego das Forças Armadas no policiamento da faixa de fronteira.
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Dessa forma, a estrutura do trabalho ficou constituída de quatro capítulos, sendo o

primeiro a introdução, quatro capítulos de desenvolvimentos e a conclusão do trabalho.  

No primeiro capítulo é feito o referencial teórico-metodológico, a revisão literária

com  a  abordagem  dos  antecedentes  e  a  problemática  apontada  como  objeto  de  estudo.

Concluindo  o  capítulo  é  realizado  um  aprofundamento  no  referencial  metodológico  e  a

explicação dos procedimentos utilizados para chegar à conclusão do trabalho. 

No segundo capítulo do desenvolvimento foi realizado um estudo sobre os conflitos

de amplo espectro, que caracterizam os conflitos do século XXI, em que há uma volatilidade,

incerteza, ambiguidade e complexidade acerca do ambiente dos conflitos, de modo que não há

mais uma separação absoluta entre as partes em um determinado conflito, ou seja, o inimigo é

elusivo, mescla-se na população e com ela se confunde.

No terceiro capítulo a faixa de fronteira é apresentada não só como um espaço físico

que  delimita  o  estado  brasileiro  e  o  separa  de  outras  nações,  mas  como  um  espaço

sociocultural humano em que o Estado legitima seu poder e faz valer os direitos e garantias de

seus cidadãos, e como será visto, também de estrangeiros, quando a situação assim o requerer.

No  último  capítulo  são  mostradas  as  principais  características  das  Operações  de

Garantia da Lei e da Ordem, apresentando o seu contexto como uma linha de ação estatal de

maior escopo consistindo na atuação interagências. Ainda, é apresentado o projeto de Sistema

Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) e feita a abordagem crítica acerca da

atuação da força terrestre na faixa de fronteira. 

Na  Conclusão  será  apresentada  uma  análise  de  todos  os  fatores  apresentados  e

apontar-se-á,  como sugestão,  qual  seria  a  melhor  linha  de  ação  a  ser  adotada  diante  das

condicionantes estratégicas, sociais e operacionais.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO

Inicialmente,  cabe  destacar  que  as  áreas  de  concentração  do  presente

trabalho:  direito,  doutrina  e  operações  militares,  encontram-se  abrangidas  pelo

conceito de Ciências Militares, conforme preconizado pela Portaria n.º 734, de 19 de

agosto de 2010, do Comandante do Exército Brasileiro. 

Nesta seção do texto, será apresentada a metodologia de como se processará a

elaboração  do  presente  trabalho,  detalhando  desde  a  seleção  de  bibliografia  e  os

métodos de pesquisa.

Optou-se  pelo  método  hipotético-dedutivo  para  abordagem  do  tema,

empregando-se a pesquisa documental e bibliográfica. Para realizar a pesquisa utiliza-se

como método a análise qualitativa, parcialmente exploratória, de fontes de pesquisa,

tais  como:  doutrina militar,  artigos  científicos  das bases  de dados do PubMed,  do

LILACS, do SciELO e do ISI; de livros e monografias da Biblioteca da Escola de

Aperfeiçoamento de Oficiais e da Biblioteca da Escola de Comando e Estado-Maior

do  Exército;  e,  de  monografias  do  Sistema  de  Monografias  e  Teses  do  Exército

Brasileiro.

O tema é moderadamente explorado, porém o enfoque dado na bibliografia

tem sido mais em relação às operações GLO em sentido estrito. 

Para a classificação da presente pesquisa toma-se como base a taxionomia

apresentada por Vergara (2007), que a qualifica em relação a dois aspectos: fins e

meios.

Quanto  aos  fins:  i)  descritiva,  porque  visa  mencionar  as  características

jurídico-legais,  política e sociais  em que se alicerça o poder de polícia  das Forças

Armadas na faixa de fronteira, conforme preconizado na CRFB/88, em especial, do

Exército  Brasileiro  e  delinear  as  hipóteses  de  emprego  em operações  GLO; e,  ii)

explicativa,  em  complementação  à  classificação  anterior,  com  a  finalidade  de

esclarecer  quais  fatores,  que  atualmente  vem  ocorrendo  na  sociedade  brasileira,

contribuem para o emprego do Exército Brasileiro nas operações na faixa de fronteira

e operações de garantia da lei e da ordem.

Quanto  aos  meios:  i)  bibliográfica,  porque  recorreu  ao  uso  de  livros,

periódicos,  teses,  dissertações  e  internet  para  a  sua  fundamentação  teórico-

metodológica.
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Os  dados  foram  coletados  por  meio  de  pesquisa  bibliográfica  em livros,

revistas especializadas, jornais, dicionários, internet, dissertações e monografias com

dados relacionados ao assunto estudado. 

Com  base  nas  conclusões  alcançadas  pelas  pesquisas  bibliográfica  e

documental  procurou-se  compreender  o  fenômeno  representado  pelo  emprego  das

Forças Armadas em missões de segurança pública, como um fator de tranquilidade

para a população.

Os dados coletados na pesquisa bibliográfica serviram de ponto de partida

para  o  presente  estudo.  Primeiramente,  foi  realizado  o  fichamento  da  bibliografia

escolhida.

Posteriormente,  foi  feita  a  leitura  analítica  dos  dados  selecionados.  Essas

atividades foram as mais trabalhosas e demoradas, porém de vital importância para a

pesquisa, pois por meio delas elegeram-se os assuntos que mais se identificaram com

os objetivos a serem alcançados.

Ressaltem-se  que  os  dados  manipulados  são,  essencialmente,  investigados

por  terceiros  e  oferecem  reflexões,  interpretações,  argumentações,  análises  e

conclusões desses autores. Procurou-se, então, extrair elementos práticos para análise,

mas, na maior parte do tempo, trabalhou-se com publicações.

Os dados coletados por intermédio da pesquisa documental foram cotejados

com  os  da  pesquisa  bibliográfica,  de  forma  a  extrair  o  material  necessário  para

identificar os possíveis setores da segurança pública que o Exército Brasileiro poderia

ser  empregado,  em  apoio  às  forças  policiais  e  sem  interferir  nas  suas  missões

constitucionais, para garantia da ordem pública.

A metodologia selecionada para a presente pesquisa apresenta as seguintes

dificuldades e limitações:

Tendência à generalização e simplificação de leis, decretos, portarias e outros

documentos  oficiais  que podem levar  a  omissões  de outros  aspectos  relevantes  ao

estudo.

A bibliografia e os documentos pesquisados não esgotaram toda a matéria

relativa  ao  tema,  principalmente  no  que  concerne  à  solução  do  problema  e  dos

objetivos ora propostos. 

Este capítulo teve como objetivo apresentar a formulação do problema a ser

resolvido em compatibilidade com a metodologia e o referencial teórico ofertado, de

modo que os objetivos, sua relevância e delimitação estivessem coerentes quanto a
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coleta, tratamento e limitações que um estudo pode assumir, principalmente quando

utilizado em uma área complexa e de grande mobilidade como a da segurança pública.
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3 OPERAÇÕES NO AMPLO ESPECTRO: UM ESPAÇO DE BATALHA AMBÍGUO,

HÍBRIDO E COMPLEXO

O Estado pós-moderno, definido por Chevallier (2009, p. 277), “é uma forma política

ambígua, incerta e, por essência mesmo, evolutiva”. Essa definição traduz todo seu estudo

acerca  do  papel  do estado nas  transformações  sociais  e  econômicas  do último  quarto  do

século XX. O autor identificou um Estado cujo papel se modificara e passara a apresentar

novas  características,  tais  como a  do  estado  regulador  em lugar  de  operador  e  o  estado

estrategista  em  lugar  de  dirigista.  Indica-se  uma  correlação  entre  a  globalização  e  o

fortalecimento de redes transnacionais que podem ser utilizadas tanto para a promoção do

bem-estar comum, quanto para uso nefasto das vantagens inerentes aos fluxos de pessoas e

mercadorias, em especial pelas máfias, organizações criminosas e terroristas.

Nesse  sentido,  a  manutenção  da  ordem constitui  uma  das  funções  principais  do

Estado  pós-moderno  (CHEVALLIER,  p.  64).  As  novas  ameaças  descritas  por  Woloszyn

(2013a e 2013b): terrorismo, ciberespionagem, ilícitos financeiros, organizações criminosas

envolvidas com o tráfico, exploração ilegal de recursos naturais, por exemplo, requerem uma

consequente evolução da atividade de segurança pública.

Esse cenário  impacta  também nas condicionantes  operacionais  e  de emprego das

forças  armadas,  que  diante  da  transformação  da  sociedade,  necessitam  modificar  a  sua

doutrina, equipamentos, treinamento para fazer frente ao novo desafio à segurança nacional.

Dessa forma, faz-se mister descrever o atual conceito operativo do Exército e situá-lo em

comparação  aos  EUA  e  demonstrar  a  importância  desse  conceito  para  as  operações  de

garantia da lei e da ordem e na faixa de fronteira.

O conceito operativo do Exército, conforme preconizado no Manual de Operações, 5ª

edição, 2017, é definido pela forma de atuação da Força Terrestre (F Ter) no amplo espectro

dos  conflitos,  tendo  como  premissa  maior  a  combinação,  simultânea  ou  sucessiva,  de

operações ofensivas, defensivas e de cooperação e coordenação com agências, ocorrendo em

situação de guerra e de não guerra.  Dessa forma, a situação determinará a preponderância de

uma operação sobre outras.  Esse conceito  operativo  preconiza a  máxima integração entre

vetores militares e civis, que buscam a unidade de esforços no ambiente interagências, em

uma escala variável de violência. (BRASIL, 2017a, p. 2-16)

As Operações no Amplo Espectro caracterizam-se pela possibilidade de emprego da

F Ter, desde as ações militares realizadas em situação de paz estável, até o extremo oposto do

espectro: a guerra total entre Estados. Entre os dois extremos, estariam situações de ajuda



18

humanitária e atendimento a calamidades; instabilidade interna; “paz instável”; insurgência; e

ações de guerra irregular. 

Figura 1 – O Espectro dos Conflitos

Fonte: BRASIL, 2014: 4-2 (EB20 – MF-10.102 – Doutrina Militar Terrestre)

Diante desse fato que decorre a necessidade de a F Ter estar apta a realizar, portanto,

operações  básicas  (Ofensiva  e  Defensiva),  operações  de  garantia  da  lei  e  da  ordem,

estabilização e operações em apoio a órgãos governamentais. (SANTOS FILHO, 2013, p. 32)

Figura 2: Força Terrestre Componente em Operação de Amplo Espectro

Fonte: BRASIL, 2013, p.19 (Bases para transformação da doutrina militar)
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De acordo com o Glossário de Termos e Expressões para Uso no Exército, 5ª edição,

2018, a definição de Operações no Amplo Espectro consiste na

combinação de atitudes – ofensiva, defensiva e interagências (estabilização e apoio a
agências)  nas  operações  militares,  sucessiva  ou  simultaneamente,  como parte  de
uma Força Terrestre ou conjunta. As ações executadas – letais e não letais – devem
obedecer  ao  critério  de  proporcionalidade  com  relação  aos  efeitos  desejados  e
estarem sincronizadas entre si e com os objetivos estabelecidos para cada operação.
(BRASIL, 2018, p. 264)

De  acordo  com  a  definição  do  Manual  de  Operações,  5ª  edição,  “o  ambiente

operacional é o conjunto de condições e circunstâncias que afetam o espaço onde atuam as

forças militares e que interferem na forma como são empregadas, sendo caracterizado pelas

dimensões física, humana e informacional.” (BRASIL, 2017a: 2-2)

Figura 3: Ambiente operacional nas Operações de Amplo Espectro

Fonte: BRASIL, 2013: 15 (Bases para transformação da doutrina militar)

Cumpre realizar um breve comentário acerca da evolução doutrinária do Exército do

Estados  Unidos,  na  medida  em  que  o  conceito  operacional-doutrinário  encontra-se  em

constante evolução e, atualmente, o estado-da-arte é a Doutrina de Operações em Múltiplos

Domínios,  ou Multidomínio,  que vem sendo incorporada aos documentos doutrinários por
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meio  do  Comando  de  Modernização  do  Exército  dos  Estados  Unidos  (Army  Futures

Command) e o Comando de Instrução e Doutrina do Exército dos Estados Unidos (TRADOC,

do inglês Training and Doctrine Command). As Operações em Múltiplos Domínios, por sua

vez,  foram baseadas,  de forma imediata,  na Doutrina de  Operações  Unificadas  Terrestres

(ULO, do inglês  Unified Land Operations), que representa uma reorientação doutrinária em

relação à Doutrina de Operações no Amplo Espectro (FSO, do inglês) para focar os líderes

militares no combate contra adversários de paridade ou quase-paridade de poder, em vez de

focar  na  guerra  assimétrica,  característica  do  período  pós-guerra  fria,  geopoliticamente

unipolar e do pós-modernismo1.

O Comando de Instrução e Doutrina do Exército dos Estados Unidos (elaborou a

Publicação  Doutrinária  do  Exército  3-0  “Operações  Terrestres  Unificadas”  (ADP -  Army

Doctrine Publication 3-0, “Unified Land Operations”), em 2011. A doutrina de Operações

Terrestres Unificadas 

reorienta  os  líderes  para  organizarem suas  forças  e  ações  de  forma  a  buscarem
posição de vantagem relativa sobre o inimigo, conquistando, explorando e mantendo
a iniciativa — uma significativa diferença da busca do equilíbrio entre operações de
combate e as tarefas de estabilidade, como se caracteriza as Operações no Amplo
Espectro. (BENSON apud TRINDADE, 2013, p. 55)

Esse novo conceito operacional é “baseado na Doutrina da Batalha Ar-Terra, embora

mantenha  muitas  das  características  fundamentais  das  Operações  no  Amplo  Espectro,

enfatizando que a letalidade é fundamental para o sucesso das operações” (Ibidem, 2013). Por

isso  também que  a  Doutrina  de  Operações  em Múltiplos  Domínios  é  mais  comparada  à

Doutrina  de  Batalha  Ar-Terra,  de  forma  mediata,  do  que  as  doutrinas  adotadas  mais

recentemente, como a Doutrina de Operações no Amplo Espectro e a de Operações Terrestres

Unificadas. 

Com  base  nessa  postura  operacional  mais  agressiva  e  focada  na  letalidade,  a

Doutrina de Operações em Múltiplos Domínios, muda o foco da amplitude no espectro de

operações, de guerra e não-guerra, para amplitude de domínios em que o combate é travado.

A Doutrina de Batalha Ar-Terra representou a sincronização entre os elementos terrestres e

aéreos como parte integrante nas operações, trazendo a terceira dimensão ao planejamento

operacional.

1  O  pós-modernismo  representa,  em síntese,  a  transformação  da  sociedade  em diversos  ramos:  filosofia,
sociologia, história, artes, direito e política, que ocorreu no final da década de 80, do século XX, coincidindo
com a queda do muro de Berlim, que significou uma ruptura do equilíbrio geopolítico, social e econômico então
vigente. 
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Por  sua  vez,  a  Doutrina  de  Operações  em  Múltiplos  Domínios  engloba  duas

dimensões  transversais  (Espectro  Eletromagnético  e  o  Espaço  Cognitivo  da  Percepção

Humana) e cinco domínios: terrestre, o aéreo, o marítimo, o espacial e ciberespaço (LEMOS

PIRES, 2018, p.9), os quais, necessariamente, passam a ser considerados no planejamento de

operações  conjuntas  e  interagências,  para  que  os  componentes  atuem  de  forma  fluída  e

sinérgica.

Figura 4 – Campo de Batalha em Múltiplos Domínios

Fonte: Autor2

Conforme se depreende das  figuras  3 e  4,  a  concepção de Operações  no Amplo

Espectro, abrange na dimensão física, os domínios terrestre, aéreo, marítimo e espacial; ao

passo  que  na  dimensão  informacional,  pode  ser  incluída  a  dimensão  do  espectro

eletromagnético  e  o  domínio  cibernético.  Dessa  forma,  conclui-se  que  as  Operações  em

Múltiplos Domínios, em tese, por suas características descritivas, nada mais são do que uma

continuação  evolutiva  das  Operações  no  Amplo  Espectro,  porém  não  mais  travadas  no

contexto tradicional das três dimensões preconizadas na Doutrina Batalha Ar-Terra, ou na

“Doutrina  DELTA”3,  conforme  seus  principais  aspectos  foram  introduzidos  no  sistema

2 Figura baseada no texto de LEMOS PIRES (2018, p. 9) e no artigo do General de Exército Robert B. Brown,
Exército  dos EUA,  A Região  Indo-Ásia-Pacífico  e o Conceito de  Combate  Multidomínio,  Military Review,
edição brasileira, quarto trimestre, 2017, p. 70.
3 A Instrução Provisória IP 100-1 - Bases para a Modernização da Doutrina de Emprego da Força Terrestre
(Doutrina Delta), publicada na Portaria n.º nº 121-EME, de 05 de dezembro de 1996, propunha a adoção de
abordagem doutrinária de guerra convencional semelhante àquela disposta na Doutrina Batalha Ar-Terra.
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doutrinário  militar  brasileiro,  mas  com  o  enfoque  no  Campo  de  Batalha  em  Múltiplos

Domínios contra adversários de paridade ou quase-paridade de poder. 

As características das Operações em Múltiplos Domínios são as seguintes (SANTOS,

2019):

a) as forças terão acesso limitado à tecnologia da informação e GPS;
b) a modernização tem que garantir a interoperabilidade com outras forças;
c) torna-se imperativa a busca por soluções inovadoras;
d) os líderes terão que ter intimidade com a tecnologia; e
e) as tropas irão operar mais dispersas e em ritmo mais intenso.

As Operações em Múltiplos Domínios aplicam-se, essencialmente, nos cenários de

operações de larga escala, mas tem igualmente aplicabilidade em todos os restantes, inclusive

àquelas abordadas prioritariamente na doutrina de Operações no Amplo Espectro. Inclusive,

conforme disposto expressamente no Manual de Campanha 3.0 (Field Manual 3.0) (EUA,

2017, p. ix) prevê-se que o “Exército esteja pronto a conduzir, simultaneamente, operações

defensivas, ofensivas e de estabilização”, no contexto de Operações em Múltiplos Domínios,

conforme demonstrado na figura 5.

Figura 5 – Obtenção da Sinergia entre os Diferentes Domínios

Fonte: PERKINS, 2018, p. 4

Os conflitos em larga escala constituem a razão pela qual foi formulada a Doutrina

de Operações em Múltiplos Domínios, na medida em que visa o combate contra adversários

em paridade ou quase-paridade de forças, como Rússia, China e Irã (VISACRO, 2019, p. 12-

27).  Inclusive,  o  conceito  de  Operações  em  Múltiplos  Domínios  visa  anular  a  postura
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estratégica  de  antiacesso,  negação  de  área  (A2/AD,  no  inglês  Anti-Access/Area  Denial)

(BROWN, 2017, p. 68-75), em contraste com a doutrina de Operações no Amplo Espectro,

que foi pensada em conflitos expedicionários em que operações ofensivas, defensivas e de

estabilização  são  realizadas  de  forma  concomitante,  ou  sucessivas,  como  observado  no

Afeganistão e no Iraque (TRINDADE, 2013, p. 53). 

A importância de se demonstrar essa evolução doutrinária ocorrida no Exército dos

Estados Unidos é apontar que, doutrinariamente, o Exército Brasileiro não se encontra em

defasagem,  e  muito  pelo  contrário,  encontra-se  em  sintonia  fina  com  os  conceitos

operacionais mais modernos empregados nos Estados Unidos. Há que se ressaltar, entretanto,

que a realidade operacional, orçamentária e política das forças armadas dos Estados Unidos,

em geral, é muito diferente daquela encontrada no Brasil. 

Esse é o contexto da guerra de 4ª geração4, ou guerra da era informacional ou do

conhecimento, em que existe uma volatilidade, incerteza, ambiguidade e complexidade acerca

do ambiente dos conflitos, de modo que não há mais uma separação absoluta entre as partes

em um determinado conflito, ou seja, o inimigo é elusivo, mescla-se na população e com ela

se confunde. Há o uso maciço de tecnologia na divulgação das ações das forças militares e,

ainda, a tentativa de apropriar-se da narrativa para fazer valer uma determinada versão dos

fatos,  por  meio  do  controle  da  mídia,  uma  demonstração  da  importância  também  das

Operações  de  Informações  e  Psicológicas.  Isso  pode  ser  observado  em  cada  uma  das

operações realizadas pelas Forças Armadas e serão uma constante nas futuras operações. 

De  acordo  com Smith  (2008,  p.21)  o  paradigma  da  guerra  da  era  industrial  foi

substituído pelo paradigma da “guerra entre o povo”. Em sua formulação, argumenta que não

se trata de guerra assimétrica, ou não convencional, mas a guerra entre o povo representa uma

realidade em que as pessoas constituem o campo de batalha.  Em sua concepção (SMITH,

2008, p. 36), a guerra entre o povo caracteriza-se por seis tendências: os objetivos pelos quais

o combate ocorre estão mudando, de objetivos concretos e absolutos para objetivos flexíveis,

relacionados aos indivíduos e a sociedade, não ao estado; os combates serão travados entre o

povo, representando não só o aspecto físico de guerra urbana, mas o fator da imprensa na

divulgação e difusão de informações; os conflitos tendem a ser intemporais, pois o alcance do

estado final desejado na resolução de conflitos pode demorar anos ou décadas; os combates

ocorrem de modo a minimizar as perdas de forças militares, pois não há mais tolerância para o

4 Termo cunhado por William S. Lind, Coronel Keith Nightengale (Exército EUA), Capitão John F. Schmitt
(USMC), Coronel Joseph W. Sutton (Exército EUA) e o Tenente Coronel Gary I. Wilson (USMCR) no artigo
“The Changing Face of  War: Into the Fourth Generation”,  publicado na  Marine Corps Gazette,  edição de
Outubro 1989, p. 22- 26. Ver também: VISACRO, Alessandro. A guerra na era da informação. Contexto: 2018.
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uso a qualquer custo para se atingir o objetivo; descobrem-se novas utilizações para armas

antigas,  uma vez que os instrumentos da guerra industrial  são frequentemente irrelevantes

para guerra entre o povo; e, o inimigo é majoritariamente não estatal.

No  Manual  de  Campanha  de  Operações  em Ambientes  Interagências  (BRASIL,

2013,  p.  2-1,  2-2),  define-se  os  conflitos  contemporâneos  conforme  as  seguintes

características: 

- achatamento dos níveis decisórios, colocando mais próximos o político do tático; 
- profusão de capacidades tecnológicas relevantes entre os beligerantes,  estatais e
não estatais; 
- dificuldade de definição de linhas de contato entre os beligerantes; 
- tendência dos confrontos se prolongarem ao longo do tempo;
-  presença  da  mídia  instantânea  no  espaço  de  batalha,  influenciando  de  forma
prevalente as decisões políticas; 
- valorização das questões humanitárias e do meio ambiente;
- baixa aceitação junto à opinião pública (nacional e internacional) de soluções das
diferenças entre os povos pelo emprego da força; 
- exacerbação da defesa de minorias; 
- presença de Organizações Não Governamentais (ONG) nos conflitos; 
- utilização da informação como arma, afetando diretamente o poder de combate dos
beligerantes; 
- consciência de que forças militares não solucionam as causas da guerra; 
- relevância do papel da população no destino dos conflitos; 
-  prevalência  dos combates  urbanos  com a presença  de  civis,  contra civis  e  em
defesa de civis; e, 
- dificuldade de caracterizar o oponente no seio da população.

Para Pinheiro (2007, p.19), há um elemento psicológico no conflito de 4ª Geração

que enfatiza  a  forma como as mensagens contendo um eixo de raciocínio  ideológico  são

lançadas e captadas pelo público-alvo, que pode ser a população de um local, ou um grupo

étnico. Para esse autor, “os aspectos psicológicos de confrontação crescem em importância, na

medida em que o desenvolvimento científico-tecnológico, no contexto de um mundo cada vez

mais globalizado, incrementa, por meio de vários métodos, a transmissão das informações em

tempo real, ao vivo, e em cores, para qualquer parte do mundo.”

Esse fenômeno da importância das operações psicológicas e de informações pode ser

observado  na  dinâmica  das  revoltas  ocorridas  no  norte  da  África  e  no  Oriente  Médio,

conhecida como “Primavera Árabe”. Constatou-se que o uso de mídias sociais foi o principal

veiculo condutor que provocou a mobilização da população contra os governos autocráticos

existentes.

A expressão “guerra híbrida” foi utilizada pela primeira vez em 2002 pelo Major

William J. Nemeth, dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos (USMC, no inglês) na tese

intitulada Future War and Chechnya: a Case of Hybrid Warfare (NEMETH, 2002, p.3). Em
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síntese, Nemeth descreve como “guerra híbrida” a forma de emprego do uso da força pela

qual sociedades híbridas5 utilizam-se com o fim de sobrepor-se aos Estados ocidentais. A tese

defendida pelo autor traça um paralelo entre as dificuldades encontradas pelas forças armadas

russas no combate aos insurgentes chechenos e os futuros conflitos a serem enfrentados pelos

Estados Unidos, no contexto pós-11 de setembro6. 

Apesar  de  a  expressão  “guerra  híbrida”,  a  partir  desse  ponto  começar  a  ser

amplamente utilizada, como observou o Coronel Paulo Cesar Leal (2016, p.7), não trouxe, em

si, uma inovação. Como Nemeth (2002, p.3) destacou na introdução de sua tese, o que ele

denominou de “guerras híbridas”, já era tratada como guerra de 4ª geração, conflitos de baixa

intensidade, conflitos pós-modernos, conflitos da era do conhecimento ou da informação. Ou

seja,  não  houve nenhuma novidade  acerca  do  conceito  de  “guerra  híbrida”  em relação  à

ciência militar ou à arte operacional.

Na apresentação da doutrina de Operações de Amplo Espectro, o General de Divisão

Mario Lucio Alves de Araujo (2013, p.17) reafirma isso quando assevera que “o uso da força

assume novas configurações, descritos como Guerra de 4ª Geração; Guerra Híbrida, Guerra

Assimétrica  ou Guerra  Irrestrita,  dentre  outras.”  Para Trindade (2013,  p.53),  “as  ameaças

híbridas incorporam amplo espectro de formas de combate: a guerra convencional, as táticas

irregulares  e  de  guerrilha.  Os  estados,  nesse  contexto,  conduziriam  guerra  irregular  em

paralelo com a convencional.”

Isso, por si, não é uma novidade, pois na Segunda Guerra Mundial os Britânicos, por

meio  da  Executiva  de  Operações  Especiais  (SOE,  do  inglês),  preparou  diversos  raids,

incursões,  na  Europa por  forças  não-convencionais,  chamadas  de  commandos,  ao  mesmo

tempo que a guerra convencional era travada por forças regulares. Na Guerra do Vietnã, o

Exército Popular do Vietnã (EPV), convencional, infiltrava tropas pelas trilhas Hồ Chí Minh

para a República do Vietnã para combater as tropas dos Estados Unidos, diretamente, e supria

a Frente Nacional para Libertação do Vietnã, e o seu “Exército” Popular de Libertação do

Vietnã do Sul, que consistiu em um grupo político e militar de resistência contra o governo da

República do Vietnã (ou, também conhecido como Vietnã do Sul) e seus aliados. Os membros

da  Frente  Nacional  para  Libertação  do  Vietnã  eram  comumente  reconhecidos  como

5 Na  concepção  de  Nemeth,  sociedades  híbridas  mesclam  características  de  sociedades  pré-estatais  com
características de sociedades modernas. O exemplo utilizado é o do povo Checheno que utiliza a tecnologia
moderna, porém mantém uma estrutura social baseada nos clãs, de traços tribais.
6 O “11 de setembro” é como se refere os eventos ocorridos nessa data em 2001 em que os radicais islâmicos da
al-qaeda, “a base” em tradução livre, liderados por bin Laden, residentes em cabanas no meio do deserto do
Afeganistão,  por meio do terrorismo mostrou ser capaz de atingir profundamente a maior potência militar e
econômica.  
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vietcongues, que significa uma contração de  Việt Nam Cộng-sản (vietnamita comunista) ou

Việt gian cộng sản (vietnamita traidor comunista), traduzidos do vietnamita.

Entretanto, o que se aponta é que nos conflitos atuais, e nos futuros, há uma inversão

na proporção entre forças convencionais e não convencionais, com o alargamento de meios

não convencionais  disponíveis,  como o emprego ataques  cibernéticos.  A doutrina  chinesa

chama essa forma de combate  como “Guerra Irrestrita”  (LINNEMAN, 2016,  p.  16)  e  na

Rússia, essa forma de empregar o uso da força é chamada de “Guerra de Nova Geração”, ou

“Doutrina Gerasimov7” (BARTLES, 2016, p. 46).

Na Ucrânia,  na  faixa  de  fronteira,  antes  da  anexação  da  Criméia  pela  Rússia,  a

população relatou a movimentação de little green men (pequenos homens verdes, na tradução

livre)  para  designar  soldados  mascarados  com  uniformes  descaracterizados  de  cor

predominante  verde,  que  ocuparam  posições  estratégicas.  Seja  qual  for  a  origem  desses

soldados,  se operadores especiais,  operadores de companhias  militares  privadas (PMC, do

inglês),  ou milícias  pró-Rússia,  o fato inquestionável  é que se trata  de uso de forças não

convencionais  em larga  escala  para  a  obtenção  dos  objetivos  estratégicos  principais,  em

conjunto com o uso de forças convencionais, provocando uma resposta ambígua ou vacilante

das forças opositoras diante da dúvida acerca da origem do risco ou ameaça.

Outro  aspecto  relevante  que  caracteriza  as  ações  estratégicas  subversivas  de  4ª

Geração, segundo Pinheiro (2007, p. 21-22),

são  as  ligações  das  organizações  insurretas  irregulares  com  instituições
transnacionais  de  diferentes  matizes,  que  vão  desde  organizações  não
governamentais  (ONG)  até  organizações  do  crime  organizado.  Tais  ligações
transnacionais,  no  contexto  da  atual  realidade  globalizada,  mostram-se
extremamente  úteis  na  obtenção  de  dividendos  políticos,  que  contribuem
decisivamente  na  obtenção  de  credibilidade  e  legitimidade;  na  facilitação  do
recrutamento de novos membros; na capacitação de movimentar recursos humanos e
materiais  de  toda  a  natureza  para  qualquer  parte  do  mundo;  e,  sobretudo,  na
obtenção de recursos econômico-financeiros de diferentes fontes, tanto legais quanto
ilegais. 

As principais ameaças e desafios à segurança humana do século XXI, no contexto

brasileiro, para Woloszyn (2013a) constituem-se pelas organizações criminosas (ORCRIM); o

narcotráfico;  as  operações  de  informações  realizadas  por  agentes  externos,  ou  internos

ideologicamente opositores ao governo, com o fim de desestabilizar as instituições do Estado;

7 A Guerra de Nova Geração foi formulada pelo General Valery Gerasimov, Chefe do Estado-Maior Geral das
Forças Russas, que, em 26 de fevereiro de 2013, publicou “O Valor da Ciência está na Previsão: Novos Desafios
Exigem Repensar as Formas e Métodos de Conduzir as Operações de Combate”, que descreveu, ex ante, a forma
pela qual se observou o emprego da forças pelas tropas Russas durante a anexação da Criméia. No ocidente, o
documento ficou reconhecido como Doutrina Gerasimov, além de seu nome oficial, de Guerra de Nova Geração.
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e, a biossegurança, que pode ser comprometida por ações de sabotagem, provocando desastres

“da natureza”, ou provocadas pelo emprego de armas químicas biológicas ou nucleares. 

Dessa  forma,  torna-se  de  importância  estratégica  combater  os  crimes

transfronteiriços e exercer um controle de fato sobre as fronteiras de forma a conter fluxo de

insumos dos elementos criminosos dentro do território nacional.

Smith (2008, p. 370-371) define quatro funções na “guerra entre o povo” que podem

ser  agrupadas  em dois  pares.  As  funções  MELHORAR e  CONTER,  no  primeiro  par;  e,

DISSUADIR ou COAGIR e DESTRUIR, no segundo par. A função MELHORAR, consiste

no emprego da força com o objetivo de melhorar a situação da população civil ou das outras

forças, por meio de ajuda humanitária, treinamento, construção de pontes, poços artesianos e

outras ações classificadas como ações cívico-sociais (ACISO)8. A função CONTER implica

no  uso  do  poder  militar  para  impedir  algo  de  se  propagar  ou  atravessar  uma  barreira.

Geralmente, são operações para impedir a violação de embargos e zonas de exclusão. Para

essas duas funções, o autor refere-se a esse par, como funções que não tem a capacidade de

conduzir a uma solução do conflito. Estabelece, que em geral, as operações da Organização

das  Nações  Unidas  (ONU)  enquadram-se  nessas  funções.  A  função  DISSUADIR  ou

COAGIR implica no emprego mais alargado da força, uma vez que há o objetivo político,

previamente definido, de alterar ou formar as intenções dos elementos adversários. A função

DESTRUIR, por sua vez, implica no uso da força militar para destruir a capacidade de os

adversários se oporem à concretização dos objetivos políticos. Essa é a função clássica do

emprego das  forças  armadas em sua utilidade  finalística.  Para  executar  essas  outras  duas

funções, é necessário que as ações empreendidas devem estar previstas numa estratégia,  a

qual, por sua vez, exige o conhecimento do resultado político desejado.

Conforme apresentado por Smith, os dois pares podem ainda ser classificados como

funções de Não-Guerra (MELHORAR e CONTER) e funções de Guerra (DISSUADIR ou

COAGIR e DESTRUIR),  de acordo com a aplicação do espectro de conflitos descrito na

figura 1. Conforme será visto, a função CONTER e DISSUADIR ou COAGIR serão de suma

importância nas operações na faixa de fronteira e nas operações de garantia da lei e da ordem.

Isso porque essas funções sintetizam as ações necessárias para manutenção da ordem pública

8 Ações Cívico-Sociais  (ACISO),  conforme o Glossário de Termos e Expressões para  Uso no Exército,  5ª
edição, 2018, são o conjunto de atividades de caráter  temporário,  episódico ou programado de assistência e
auxílio  às  comunidades,  promovendo o espírito  cívico  e  comunitário  dos cidadãos,  no país  ou no exterior,
desenvolvidas  pelas  organizações  militares  das  forças  armadas,  nos  diversos  níveis  de  comando,  com  o
aproveitamento dos recursos em pessoal, material e técnicas disponíveis, para resolver problemas imediatos e
prementes.  Além da  natureza  assistencial,  também  se  insere  como assunto  civil  e  colabora  nas  operações
psicológicas. (BRASIL, 2018, p. 14)
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e da incolumidade da fronteira, no curso do exercício do poder de polícia e no combate aos

crimes transfronteiriços. Logo, observa-se que as operações de garantia da lei e da ordem, em

determinadas hipóteses,  pode situar-se no limiar  entre a linha que separa as operações  de

guerra e de não-guerra, o que exige um esforço dos líderes em manterem a legitimidade e

legalidade das ações, com o uso proporcional e razoável da força, conforme os parâmetros

fixados nas Regras de Engajamento (RE).

Cabe destacar que as operações militares terrestres nas situações de guerra ou de não

guerra ocorrem normalmente em ambiente interagências. Dessa forma, o planejamento deve

considerar a presença de uma ampla gama de atores no TO/A Op. A interação das Forças

Armadas  com outros  órgãos  e  agências,  estatais  ou  não,  é  o  que  materializa  o  ambiente

interagências mencionado. Essa interação visa a conciliar interesses e coordenar esforços para

a consecução de objetivos ou propósitos convergentes que atendam ao bem comum, evitando

a  duplicidade  de  ações,  dispersão  de  recursos  e  a  divergência  de  soluções,  buscando  a

eficiência, eficácia, efetividade e menores custos. (BRASIL, 2013, p. 1-2)

Para  todos  os  conflitos  no  futuro  haverá,  necessariamente,  uma integração  civil-

militar para o alcance dos objetivos colimados no âmbito político-estratégico. Isso porque,

conforme demonstrado na figura 3, “a dimensão humana é fundamental no ambiente.  Não

existe combate que não tenha interface com o público civil. As operações militares ocorrem,

cada vez mais, no meio da população.” (BRASIL, 2017b, p. 1-2)

 Essa  integração  passará  cada  vez  mais  para  baixo  na  pirâmide  dos  níveis  de

planejamento.  Tradicionalmente,  o  nível  político,  civil,  encontra  os  militares  nos  níveis

estratégicos e operacionais. A tendência é observar essa integração também no nível tático.

Isso decorre mais uma vez da natureza das ameaças e dos riscos atinentes aos conflitos de 4ª

geração. (SANTOS FILHO, 2013, p. 36) 

Conforme estabelece  o  Manual  de  Cooperação  Civil-Militar  (CIMIC),  1ª  edição,

2017, “as ações de CIMIC ocorrem nos níveis operacional e tático. Decorrem das diretrizes

estabelecidas pelos assuntos civis, que são normatizados nos níveis político e estratégico e

destinam-se a atender aos interesses do Estado (...)”.

Dessa  forma,  apresentou-se  o  contexto  operacional  que  abrange  o  atual  estágio

doutrinário  da  F  Ter.  Identificou-se  em que consistem as  Operações  no  Amplo Espectro

realizando-se  uma  breve  digressão  comparativa  com a  doutrina  dos  Estados  Unidos,  em

especial  a  evolução  da  doutrina  de  Operações  no  Amplo  Espectro  para  Operações

Multidomínio, passando pelas Operações Terrestres Unificadas. Realizou-se um paralelo entre

a  definição  de  guerra  de  4ª  geração  com  o  conceito  de  Operações  no  Amplo  Espectro,
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atualmente adotada pela doutrina militar  da F ter  e abordou-se acerca da importância  das

operações interagências e de cooperação civil-militar  – CIMIC, que serão de compreensão

essencial ao tratar das operações de garantia da lei e da ordem e na faixa de fronteira.

É  necessário,  porém,  realizar  a  apresentação  da  faixa  de  fronteira,  a  Área  de

Operações (A Op) cujo estudo é imprescindível no curso do presente trabalho.



30

4 FAIXA DE FRONTEIRA

A fronteira, para Mattos (2011, p.30), é a linha ou faixa periférica que contorna o

território  do  Estado,  de  cuja  soberania  o  Estado  não pode abdicar.  Representa  a  área  de

contato com outras soberanias e, por conta disso, as fronteiras são regiões sensíveis.  Para

Kjellén (KJELLÉN apud MATTOS, 2011, p. 35), o Estado é um organismo vivo que nasce,

se desenvolve e morre. Dessa forma, a fronteira representa a epiderme do Estado, sendo ela a

parte mais sensível às manifestações do mundo exterior e o local em que, essencialmente, se

protege a integridade do Estado. 

Morgenthau  (2002)  afirma  que  exercer  a  soberania,  a  partir  do  seu  território,

corresponde ao fato de toda nação ter a liberdade para exercer sua autonomia e administrar

seus  assuntos  internos  e  externos,  da  melhor  maneira  que  os  governantes  e  a  população

decidirem, conforme as seguintes palavras:

cada nação tem o direito de dar a si própria a constituição que lhe aprouver,  de
promulgar leis que desejar, independentemente dos seus efeitos sobre seus próprios
cidadãos e de escolher qualquer tipo de sistema de administração. A nação tem plena
liberdade  para  adotar  qualquer  tipo  de  estabelecimento  militar,  com  vistas  à
concretização dos propósitos de sua política externa (Morgenthau, 2002, p. 572).

No campo da segurança e da defesa, a fronteira significa o ponto-limite de um Estado

e, por conseguinte, o começo de outro; porém, caso haja um conflito de interesses ou disputa

pelo poder, a região fronteiriça será o local em que se iniciará um confronto, rompendo o

ambiente de tranquilidade. Dessa maneira, a busca por compreender a relação entre soberania

e  fronteira  está  diretamente  ligada  ao  processo  de  formação  e  consolidação  dos  Estados

nacionais,  o  que  implica  uma necessidade  de  afirmação  de  força  e  manutenção  dos  seus

territórios, diante de uma sociedade internacional anárquica.

Faixa de fronteira, de acordo com o art. 20, §2º, da CRFB/889 é “a faixa de até cento

e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa

de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e

utilização serão reguladas em lei.”

A Lei que regula a faixa de fronteira, por sua vez, é a Lei Federal n.º 6.634/79, que

estabelece, no art.  1º, que “é considerada área indispensável à Segurança Nacional a faixa

9 Art. 20. São bens da União:
(...)
§ 2º A faixa de até cento e cinqüenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como
faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão
reguladas em lei.
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interna  de  150 km (cento  e  cinquenta  quilômetros)  de  largura,  paralela  à  linha  divisória

terrestre do território nacional, que será designada como Faixa de Fronteira”. Essa lei, por sua

vez, é regulamentada pelo Decreto n.º 85.064, de 26 de agosto de 1980.

Historicamente,  a  primeira  vez  que  a  legislação  brasileira  reconheceu  a  faixa  de

fronteira  foi  pela  Lei  n.º  601,  de 18  de  setembro de  1850,  que  dispunha sobre  as  terras

devolutas  do Império.  Estava previsto na referida lei  que, nos limites  do Império com os

países vizinhos, uma zona de 10 léguas (66 km), se destinava ao estabelecimento de colônias

militares. Na sequência, a Constituição da República de 1891 manteve a faixa de 66 km sob o

domínio  da União;  permanecendo a faixa de fronteira  de 66 km;  a  Constituição  de 1937

ampliou  essa  faixa  para  150  km;  a  Constituição  de  1946  manteve  o  texto  acerca  da

titularidade da União sobre a faixa de fronteira, porém, nesse período, houve a promulgação

da Lei Federal n.º 2.597, de 12 de setembro de 1955, que consolidou a faixa de 150 km como

indispensável à defesa do país, sendo essa lei posteriormente substituída pela  Lei Federal n.º

6.634/79.

Impulsionado pela visão pan-amazônica decorrente do pensamento militar brasileiro

formado principalmente pelas ideias geopolíticas do General Golbery de Couto Silva e do

General Carlos de Meira Mattos, que sustentaram o ideal de “Brasil potência”, e do destino

manifesto brasileiro (PEREIRA, 2018, p. 240), lançou-se o Programa Calha Norte (PCN),

com o fim de realizar a integração territorial nacional. Esse anseio teve uma dupla motivação,

uma  civil  e  outra  militar.  A  motivação  civil,  em  síntese,  foi  uma  maior  integração  da

população amazônica com o restante do país, igualando-se os índices de desenvolvimento.

Por sua vez, a motivação militar  decorreu da preocupação com o fato de a fronteira estar

desguarnecida,  dando azo  a  um amplo  rol  de atividades  ilícitas  e  violações  da  soberania

nacional. Havia um bordão popular  - integrar para não entregar – que resume muito bem o

pensamento da época.

Prova concreta de sua necessidade, já na vigência do programa, foi observado no

Destacamento  Traíra,  situado  às  margens  do Rio  Traíra no Estado  do  Amazonas,  quando

cerca de 40 elementos que se declararam guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias

Comunistas  (FARC)  -  Comando  Simón  Bolívar  -  Facção  Força  e  Paz,  realizaram  uma

incursão em território nacional e atacaram o destacamento, deixando 3 (três) militares mortos

e  9  (nove)  feridos,  dos  17  que  guarneciam  o  destacamento,  além  da  morte  de  2  dois

garimpeiros ilegais colombianos, que se encontravam detidos no momento do ataque. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tra%C3%ADra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_do_Amazonas
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A ação da guerrilha colombiana foi efetuada como uma represália à ação repressiva

desencadeada pelo Destacamento Traíra,  instalado com o fim de impedir  que garimpeiros

ilegais ocupassem as jazidas abandonadas pela Companhia Paranapanema, na medida em que

a  guerrilha  colombiana  aliada  a  cocaineiros  e  garimpeiros  clandestinos  colombianos,  e

também contando com a colaboração de alguns índios corrompidos pela narcoguerrilha na

região, procuravam as regiões auríferas desses garimpos abandonados, a fim de obter recursos

para suas ações subversivas. (PINHEIRO, 1995)

Continuando, a linha histórica acerca da consolidação normativa dos instrumentos de

atuação na fronteira, por meio do Decreto sem número, de 8 de setembro de 2010, foi criada a

Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira (CDIF),

no âmbito do Ministério da Integração Nacional, cuja finalidade é propor medidas e coordenar

ações que visem ao desenvolvimento de iniciativas necessárias à atuação do Governo Federal

naquela região.

Com a edição do Decreto nº 7.496, de 8 de junho de 2011, foi instituído o Plano

Estratégico de Fronteiras (PEF), coordenado pelos Ministérios da Justiça, Defesa e Fazenda,

para  o  fortalecimento  da  prevenção,  controle,  fiscalização  e  repressão  dos  delitos

transfronteiriços e dos delitos praticados na faixa de fronteira. Cumpre ainda apontar que por

meio do Decreto n.º 8.903, de 16 de novembro de 2016, foi instituído o Programa de Proteção

Integrada de  Fronteiras (PPIF) com a mesma finalidade do Plano Estratégico de Fronteiras,

substituindo-se a iniciativa anterior por esta.

Dessa forma, fica bastante claro que indubitavelmente as políticas púbicas voltadas

para atuação na faixa de fronteira envolvem diversos agentes públicos civis e militares em um

ambiente interagências o que requer um grau elevado de coordenação de natureza cooperação

civil-militar (CIMIC) para um aumento de eficiência dessas políticas públicas e para evitar o

que  Clausewitz  definiu  como  “fricção”,  que  consiste  na  perda  da  eficácia  operacional

decorrente de problemas de coordenação e controle durante a execução da ação.

A  faixa  de  fronteira,  representada  na  figura  6,  corresponde  a  27% do  território

nacional (2.357.850 km²) e caracteriza-se geograficamente por ser uma faixa de até 150 km de

largura ao longo dos 16.886 km de extensão da fronteira terrestre brasileira, sendo 7.363 km

em linha seca e 9.523 km em rios, lagos e canais ao longo de 11 Estados da federação, que

fazem divisa com 10 países da América do Sul. Nessa área, há 23.415 km de rodovias federais

e nela residem mais de 10 milhões de brasileiros, em 588 municípios, sendo 122 limítrofes,

com 30 cidades gêmeas. (BRASIL, 2015, p.3 – Relatório TCU TC 014.387/2014-0) 
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Figura 6 – Faixa de Fronteira

Fonte: IPEA, 2017

É importante sublinhar que a faixa de fronteira, devido a sua grande extensão, não é

uniforme,  de  sorte  que  se  divide  a  faixa  de  fronteira  em  três  arcos  e  17  (dezessete)

subdivisões, de acordo com as características socioeconômicas, conforme a figura 7. São eles

o arco norte, arco central e arco sul.

Figura 7: Arcos da faixa de fronteira

Fonte: BRASIL, 2005
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O Arco Norte abrange a Faixa de Fronteira dos Estados do Amapá, Pará, Roraima,

Amazonas e Acre. Apesar de também fazer parte da Amazônia Legal,  a base produtiva e

outros indicadores socioeconômicos apontaram no sentido de deslocar a Faixa de Fronteira de

Rondônia para o Arco Central (observação igualmente válida para Mato Grosso, outro Estado

componente da Amazônia Legal). A Faixa de Fronteira Norte constitui um “arco indígena”,

tanto do ponto de vista do território (presença de grandes áreas de reserva), conforme pode ser

observado na figura 8.

Figura 8: Reservas indígenas

Fonte: IPEA, 2018

Dois estados, Roraima e Acre, têm seus territórios totalmente incluídos na Faixa de

Fronteira,  fato que tem provocado repetidas  reclamações  de seus  governos a  respeito  das

limitações  impostas  a  todo  o  território  estadual  pela  legislação  que  instituiu  a  Faixa  de

Fronteira.

Atualmente,  a  presença  do  Exército  Brasileiro  corresponde  a  cerca  de  28.828

militares,  distribuídos  em  5  (cinco)  Brigadas  de  Infantaria  de  Selva,  2  (duas)  Regiões

Militares e 2 (dois) Comandos Militares de Área (BRASIL, 2016 – LBDN/2016). Marinha do

Brasil  (MB)  e  a  Força  Aérea  Brasileira  (FAB)  contam  também  com  efetivos  na  região

amazônica.
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Dentre  os  problemas  específicos  da  região  pode-se  destacar:  a  baixa  densidade

demográfica, a ocorrência de crimes transnacionais, a existência de conflitos fundiários e a

degradação  do  meio  ambiente.  Além  disso,  as  populações  locais  estão  permeadas  por

cidadãos de países vizinhos, com reflexos diretos nas áreas de segurança, saúde, educação,

emprego e assistência social.

Por outro lado, a faixa de fronteira também tem diversas potencialidades a serem

exploradas,  como  turismo,  riquezas  naturais,  florestas,  terras  férteis,  potencial  hídrico  e

mineral, além de serem rotas de comunicação comercial e social internacional e de acesso à

costa oeste da América do Sul (Oceano Pacífico).

O Arco Central abrange a Faixa de Fronteira dos Estados de Rondônia, Mato Grosso

e  Mato  Grosso  do  Sul.  Oito  sub-regiões  foram  identificadas,  um  indicador  de  grande

diversidade  nos  tipos  de  organização  territorial.  A unidade  do Arco deriva  do caráter  de

transição entre a Amazônia e o Centro-Sul do país e de sua posição central no subcontinente.

É  nele  que  se  encontram  as  duas  grandes  bacias  hidrográficas  sulamericanas,  a  Bacia

Amazônica e a Bacia do Paraná-Paraguai.

O Arco Central constitui, culturalmente, uma grande área de transição entre o Arco

Sul  claramente  identificado  com  a  cultura  europeia  de  descendentes  de  imigrantes

(“colonos”), principalmente italianos e alemães, e o Arco Norte, onde predomina a cultura dos

diversos grupos indígenas amazônicos. Trata-se assim de um espaço bastante diversificado

em termos culturais, tendo ao centro a grande área ou “sub-arco” cultural pantaneiro, uma

continuidade das áreas do chaco boliviano e paraguaio. 

O principal entrave ao desenvolvimento das interações fronteiriças no Arco Central é

o  tráfico  de  Cannabis  sativa e  cocaína,  procedentes,  respectivamente,  do  Paraguai  e  da

Bolívia,  e  o  contrabando de madeira  em tora e  soja  na fronteira  paraguaia  (ANDRADE;

LIMA, 2018). O que torna a questão mais complicada é que grande parte do tráfico e das

zonas produtoras de  Cannabis sativa no Paraguai está na mão de brasileiros,  que também

controlam as redes de contrabando (PEREIRA, 2018). 

O Arco Sul compreende a Faixa de Fronteira dos Estados do Paraná, Santa Catarina e

Rio Grande do Sul, correspondente à área mais meridional do país. Embora com importantes

diferenciações  inter-regionais,  trata-se do espaço com a mais intensa influência do legado

socioeconômico e cultural europeu ao longo da faixa, e aquele mais intensamente afetado pela

dinâmica  transfronteiriça  decorrente  do  projeto  de  integração  econômica  promovida  pelo

Mercosul.  Sua  diferenciação  interna  exige  a  distinção  de  pelo  menos  três  sub-regiões

principais:  o  Portal  do  Paraná,  no  Noroeste  paranaense;  os  Vales  Coloniais  Sulinos,
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subdivididos em três segmentos, Sudoeste do Paraná, Oeste de Santa Catarina e Noroeste do

Rio Grande do Sul; e o segmento de fronteira da Mesorregião Metade Sul do Rio Grande do

Sul (segmento de fronteira conhecido culturalmente como Campanha Gaúcha).

A ocupação da Faixa de Fronteira do Arco Sul decorreu de processos territoriais

distintos.  Na  época  colonial,  a  colonização  se  deu  por  portugueses  e  espanhóis.  Os

portugueses chegaram ao atual porto de Rio Grande e se expandiram pela Campanha Gaúcha

no século XVIII. Os espanhóis, especialmente as missões jesuíticas, chegaram dois séculos

antes, e ocuparam o atual Noroeste do Rio Grande do Sul a partir do território das Missões,

que chegou a estender-se até o Oeste do atual Estado do Paraná.

Interrompida  a  experiência  missioneira  (meados  do  século  XVIII),  e  limitada  a

expansão lusa às áreas de campo do Extremo-Sul, a colonização só teve sequência com a

estratégica ocupação das áreas de mata a partir  da imigração europeia,  principalmente de

alemães e italianos, no século XIX, de onde emergiu a chamada “Colônia Nova” do Noroeste

Gaúcho  nas  primeiras  décadas  do  século  XX.  A  partir  daí,  seguindo  o  mesmo  processo

baseado na pequena propriedade de produção familiar, foram ocupados o Oeste Catarinense e

o Sudoeste do Paraná (décadas de 1940 e 1950).

Por sua vez, a ocupação do Noroeste do Paraná representou o encontro da “frente

pioneira” vinda do Rio Grande do Sul e do Oeste Catarinense com a “frente” cafeicultora

vinda de São Paulo a partir de Londrina e Maringá. Daí a área aqui denominada de Portal do

Paraná representar o espaço de passagem da colonização sulista em direção ao Mato Grosso

do  Sul,  no  Arco  Central.  A  influência  dos  sulistas  na  expansão  da  soja  e  os  capitais  e

tecnologias provenientes principalmente do Paraná e de São Paulo na difusão de unidades

industriais em Mato Grosso do Sul apontam no sentido de crescente diferenciação entre o Sul

e o Norte deste Estado da Federação.

De  uma  forma  geral,  um  dos  desafios  na  faixa  de  fronteira  é  o  combate  ao

desmatamento e ao garimpo ilegal de recursos naturais. Neste sentido, deve ser dada especial

atenção ao meio ambiente, já que este caracteriza-se por uma elevada relevância social e, por

isso, é acompanhado por mandamentos constitucionais criminalizadores, como o previsto no

art. 225, §3º, da CRFB/88, in verbis: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio

ambiente  sujeitarão  os  infratores,  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  a  sanções  penais  e

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. (BRASIL,

1988)

Cumpre esclarecer que o aquífero guarani e o aquífero amazônico tem suas áreas

situadas em boa parte da faixa de fronteira,  assim como reservas de minérios como ouro,
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nióbio, alumínio, urânio, terras raras e outras riquezas. Então, há uma preocupação acerca do

futuro da Amazônia como território brasileiro. Isso porque há atuação de diversas ONGs junto

às  populações  indígenas,  sob  pretextos  humanitários,  assim  como  há  uma  pressão

internacional  de  preservação  da  floresta  amazônica,  assim  como  o  respeito  aos  povos

indígenas,  cujo  descumprimento  no  futuro  pode  servir  como  justificativa  de

internacionalização  da  Amazônia,  ou  a  efetiva  ocupação  militar.  Essa  preocupação  é

partilhada, por exemplo, Heleno (2014), Villas Bôas (2015) e Villela (2018).

A  mais  nova  ameaça,  além  das  outras  de  internacionalização,  é  o  denominado

corredor  triplo  A,  que  compreende  um  corredor  ecológico  entre  os  oceanos  Pacífico  e

Atlântico, conforme a figura 9.   

Figura 9. Corredor Triplo A (Andes-Amazonas – Atlântico)

Fonte: DEFESANET, 2019

Conforme se  pode  observar,  grandes  áreas  da  faixa  de  fronteira,  inclusive  áreas

contínuas  entre  países,  são  demarcadas  como  terras  indígenas.  Diante  disso,  buscou-se

preservar o livre trânsito de forças federais para a proteção das fronteiras e em que mais for

necessário o emprego das forças armadas. O Decreto n.º 4.412, de 7 de outubro de 2002, que

dispõe  sobre  a  atuação  das  Forças  Armadas  e  a  Polícia  Federal  nas  terras  indígenas,

regulamenta a liberdade de acesso, operação, instalação e patrulhamento das terras indígenas.

Importante destacar, que o art. 3º-A, do referido decreto, determina a instalação de unidades

militares permanentes,  além daquelas existentes,  nas terras indígenas situadas em faixa de

fronteira.
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A faixa de fronteira, em especial naqueles locais em que se localizam as cidades-

gêmeas, observam-se pequenas ilegalidades, tais como falsas declarações de residência para

se acessar serviços públicos do outro lado da fronteira, descaminho de produtos variados para

serem comercializados no País por “sacoleiros” etc.

Para  Gomes  Filho  (2019,  p.  35),  esses  pequenos  ilícitos  somados  acabam  por

favorecer a criação de uma cultura de tolerância e por promover um esgarçamento de valores

morais  que,  de certa  forma,  favorecem o surgimento da criminalidade  de maior  potencial

ofensivo.  Isso  ocorre,  basicamente,  devido  à  acumulação  de  capital  e  à  relativização  da

gravidade dessa atividade criminosa.

Nesse contexto, é comum ocorrer na faixa de fronteira crimes como: contrabando,

lavagem de  dinheiro,  mineração  ilegal,  narcotráfico,  tráfico  de  armas,  tráfico  de  pessoas,

tráfico de recursos naturais, dentre outros.

Após a apresentação da área de operações de fronteira e realizar a análise de alguns

aspectos, serão abordados em seguida os conceitos de operações na faixa de fronteira e de

garantia da lei e da ordem. 
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5 OPERAÇÕES GLO E AÇÕES SUBSIDIÁRIAS NA FAIXA DE FRONTEIRA

Pode-se citar as revoltas ocorridas no período imperial10, tais como a Cabanagem,

Sabinada,  Farroupilha  e  a  Praieira,  e  durante  a  Primeira  República11,  dentre  as  quais

destacamos a Guerra de Canudos, Revolução Federalista, Guerra do Contestado, Revolução

de 1924 e Revolução Constitucionalista de 1932, como conflitos em que exigiram a atuação

do Exército Brasileiro na Garantia da Lei e da Ordem, em sua versão embrionária.

Realizando um salto na linha do tempo para o século XX, mais precisamente no

início dos anos 90, o Exército voltou a ser convocado para atuar como força de segurança

durante  a Conferência  das  Nações Unidas  sobre o Meio Ambiente  e  o Desenvolvimento,

também conhecida como ECO-92. 

Depois, em 94, devido ao aumento do número de sequestros e da violência, o então

governador  Nilo  Batista  delegou  o  combate  ao  crime  organizado  no  estado  ao  governo

federal12, o que levou a Operação Rio II, que envolveu mais de 20 mil militares e envolvia um

pacote de medidas, elaboradas para conter a onda de sequestros, mas também “ampliar as

propostas para combater o crime organizado como um todo”, como explicou o então ministro

da Justiça, Nelson Jobim, e contou com a ação conjunta de Exército, Receita Federal, Polícias

Federal, Civil, Militar e Rodoviária Federal, além de Marinha e Aeronáutica, demonstrando a

natureza de operações interagências. 

Mais recentemente, foi deflagrada a Operação Arcanjo, que consistiu na atuação de

Força de Pacificação do Complexo do Alemão e da Penha, que durou de novembro de 2010,

quando o Exército atuou em apoio (no cerco ao Complexo) às forças de Segurança Pública,

quando dos preparativos para invadir o Complexo do Alemão, até o dia 30 de junho de 2012. 

A Operação São Francisco, realizada de 05 de abril de 2014 até 30 de junho de 2015,

foi uma operação GLO, desencadeada para aumentar a segurança da cidade do Rio de Janeiro

no contexto da realização da Copa do Mundo de 2014. A diferença entre operação GLO e

operação de pacificação será demonstrada adiante neste capítulo.

10 Durante o período imperial, principalmente durante a regência, onde a ausência de um líder forte, diante da
insatisfação  da  população,  protestavam  contra  as  dificuldades  econômicas,  o  aumento  dos  impostos  e  a
nomeação de governadores  sem respaldo local,  que,  desprazerosos  com o poder central  do Rio de Janeiro,
aproveitaram a oportunidade e lançaram diversos movimentos contra o Império.
11 Durante esse período, as tropas brasileiras foram chamadas em diversas oportunidades para resolver conflitos
com movimentos populares,  que apesar  de serem denominadas de “guerras”,  representaram campanhas com
características de operações de garantia da lei e da ordem e/ou de pacificação. 
12 Disponível em: https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/tropas-federais-ocupam-as-ruas-da-cidade-
desde-conferencia-rio-92-11967977#ixzz5QXMjNEBq . Acesso em 08/09/2018.
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Importante destacar que tanto a Força de Pacificação do Complexo do Alemão e da

Penha, quanto a Operação São Francisco empregaram lições aprendidas durante a Missão das

Nações  Unidas  para  a  Estabilização  no Haiti  ou MINUSTAH (sigla  derivada  do  francês:

Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti). Durante os Jogos Olímpicos de

2016  ocorridos  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  as  Forças  Armadas  foram  mais  uma  vez

requisitadas para reforçar o esquema de segurança. Nesses episódios, pode-se observar como

as Operações GLO se desenvolvem em seu sentido estrito.

Apesar de executar todas essas missões com sucesso, todas às vezes em que as tropas

saíram das ruas, o quadro de segurança voltou a deteriorar-se. Isso ocorreu de tal forma que,

novamente,  em  2017,  por  meio  do  Decreto  Sem  Número  de  28  de  julho  de  2017,  foi

autorizado o emprego das Forças Armadas no Estado do Rio de Janeiro, inicialmente até o

final do ano de 2017, após prorrogado até o final do ano de 2018. 

Entretanto,  diante  da  situação  aguda  de  insegurança,  de  forma  inédita  desde  a

promulgação, foi decretado pelo Presidente da República, por meio do Decreto n.º 9.288/18,

intervenção  federal  no  Estado do Rio  de  Janeiro  com o objetivo  de  pôr  termo ao  grave

comprometimento da ordem pública. Tal medida constitucional, com previsão constitucional

no  art.  84,  inciso  X13,  constitui-se  em medida  extrema  justificada  pelo  estado  de  coisas

relativo a segurança pública do estado do Rio de Janeiro. (BRASIL, 1988)

Apesar de não ser objeto de estudo do presente trabalho, a intervenção federal na

segurança pública do Rio de Janeiro é prova de que as políticas públicas de segurança, tanto

na  esfera  estadual,  e  até  certo  ponto,  também,  na esfera federal  foram até  esse ponto na

história insuficientes.

As  operações  de  Garantia  da  Lei  e  da  Ordem  (GLO),  conforme  o  Manual  de

Operações  de Garantia  da Lei  e da Ordem, 2ª  edição,  2014, expedido pelo Ministério  da

Defesa,  MD33-M-10,  caracterizam-se  como  operações  de  “não  guerra”,  pois,  embora

empregando o Poder Militar, no âmbito interno, não envolvem o combate propriamente dito,

mas  podem,  em  circunstâncias  especiais,  envolver  o  uso  de  força  de  forma  limitada.

(BRASIL, 2014)

As operações GLO abrangem 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 podem se apresentar no contexto operacional.

13 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
X - decretar e executar a intervenção federal;

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
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As  Operações  de  Garantia  da  Lei  e  da  Ordem  são  definidas  pelo  Manual  de

Campanha,  Operações,  5ª  Edição,  como  “uma  operação  militar  conduzida  pelas  Forças

Armadas, de forma episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado. Tem

por objetivo a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.”

Essa é uma definição da Operação GLO em sentido estrito. (BRASIL, 2017a, p.3-16) 

As operações GLO, conforme o Manual de Campanha – Operação de Garantia da

Lei e da Ordem, 1ª edição, 2018 (EB70-MC-10.242), são operações militares de coordenação

e cooperação de agências (CCA), realizadas no contexto específico da missão constitucional

da garantia da lei e da ordem, conforme o artigo 142 da CRFB/88, podendo ser desenvolvidas

em ambiente rural ou urbano. O acionamento das FA, para cumprirem missões desta natureza,

é realizado por intermédio de decreto presidencial  nos termos do caput do Art. 15, da LC n.º

97/99.

O artigo 142 da CRFB/88 estabelece que:

As  Forças  Armadas,  constituídas  pela  Marinha,  pelo  Exército  e  pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas
com  base  na  hierarquia  e  na  disciplina,  sob  a  autoridade  suprema  do
Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria,  à garantia dos
poderes  constitucionais  e,  por  iniciativa  de  qualquer  destes,  da  lei  e  da
ordem.(grifos meus)

A Lei Complementar n.º 97/99 (LC n.º 97/99), que dispõe sobre as normas gerais

para a organização,  o preparo e o emprego das Forças Armadas,  estabelece no artigo 15,

caput, que o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem é de responsabilidade

do Presidente da República.

Art. 15. O emprego das Forças Armadas na defesa da Pátria e  na garantia dos
poderes constitucionais, da lei e da ordem, e na participação em operações de paz, é
de responsabilidade do Presidente da República, que determinará ao Ministro de
Estado da Defesa a ativação de órgãos operacionais, observada a seguinte forma de
subordinação: (...) (g.m.)

Por sua vez, o parágrafo segundo, do artigo 15, da LC n.º 97/99 dispõe que a atuação

das  Forças  Armadas  na  garantia  da  lei  e  da  ordem,  por  iniciativa  de  quaisquer  poderes

constitucionais,  ocorrerá  de  acordo  com as  diretrizes  baixadas  por  Ato  do  Presidente  da

república, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da

incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no art. 144, da CRFB/88.
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Art. 15. (...)
§ 2º A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por iniciativa
de quaisquer dos poderes constitucionais,  ocorrerá de acordo com as  diretrizes
baixadas em  ato do Presidente da República,  após esgotados os instrumentos
destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, relacionados no art. 144 da Constituição Federal. (g.m.)
(...)
§  3º Consideram-se  esgotados  os  instrumentos  relacionados  no art.  144  da
Constituição  Federal quando,  em determinado  momento,  forem eles  formalmente
reconhecidos pelo respectivo Chefe do Poder Executivo Federal ou Estadual como
indisponíveis,  inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular  de sua missão
constitucional. (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 2004)
(...)

Adicionalmente,  o  Decreto  n.º  3.897/2001 fixa  as  diretrizes  para  o  emprego  das

Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, que o art. 15, §2º, da LC n.º 97/99 menciona.

No art. 3º do referido decreto, está o fundamento que autoriza o emprego das forças armadas

em ações de policiamento ostensivo e do exercício da competência constitucional das polícias

militares. Dispõe o artigo 3º que 

Art. 3º  Na hipótese de emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da
ordem, objetivando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas
e do patrimônio, porque esgotados os instrumentos a isso previstos no art. 144 da
Constituição,  lhes  incumbirá,  sempre  que  se  faça  necessário,  desenvolver  as
ações  de  polícia  ostensiva,  como  as  demais,  de  natureza  preventiva  ou
repressiva, que se incluem na competência, constitucional e legal, das Polícias
Militares,  observados  os  termos  e  limites  impostos,  a  estas  últimas,  pelo
ordenamento jurídico. (g.m.)
(...)

O uso da força nas operações de garantia da lei e da ordem assenta-se na observância

dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade e unidade de comando,

conforme  disposto  no  Manual  de  Campanha  –  Operações  GLO  (EB70-MC-10.242).

Adicionalmente,  devem  ser  observados  nas  operações  GLO  os  princípios  específicos  de

Busca  do  apoio  da  população,  de  Dissuasão,  de  Iniciativa,  da  Atuação  de  cooperação  e

coordenação com agências e da Ampla utilização das operações de informação.

O emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, deve ser episódico, em

área previamente definida e ter a menor duração possível, demonstrando o caráter excepcional

das operações GLO, conforme dispõe o artigo 5º do Decreto n.º 3.897/2001:

 Art. 5º  O emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, que
deverá  ser  episódico,  em área  previamente  definida e  ter  a  menor duração
possível,  abrange, ademais da hipótese objeto dos arts. 3º e 4º, outras em que se
presuma  ser  possível  a  perturbação  da  ordem,  tais  como as  relativas  a  eventos
oficiais ou públicos, particularmente os que contem com a participação de Chefe de

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp117.htm#art15%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
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Estado, ou de Governo, estrangeiro, e à realização de pleitos eleitorais, nesse caso
quando solicitado.

O artigo 5º do Decreto n.º 3.897/2001 dispõe ainda das hipóteses de emprego das

Forças Armadas na garantia da lei e da ordem quando não há o esgotamento ou insuficiência

dos meios de segurança pública,  porém, em que se presume ser possível a perturbação da

ordem como eventos oficiais ou públicos, que contem com Chefes de Estado, ou de Governo,

estrangeiros e à realização de pleitos eleitorais, quando solicitado. 

Nesse contexto que foram desencadeadas a Operação São Francisco, no complexo da

Maré, tendo em vista a realização da Copa do Mundo em 2014 e, novamente, houve emprego

das Forças Armadas na proteção das vias expressas e ocupação de comunidades para os Jogos

Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016. 

Não se pode olvidar,  entretanto,  que o emprego da expressão “operação GLO” é

utilizado de forma incorreta por leigos e, inclusive, pela mídia, que compõe mais um elemento

a ser considerado durante as operações de informação, executadas no contexto de operações

no amplo espectro e também no contexto de operações interagências.

Por exemplo, no âmbito do Ministério da Defesa, a ação subsidiária de garantia de

votação e apuração, em apoio ao Tribunal Superior Eleitoral, é tratada como uma forma de

ação GLO. (SILVA, 2018, p. 48)

As  operações  de  pacificação,  por  sua  vez,  englobam  várias  atividades  e  tarefas

militares em coordenação com outros vetores civis. Em algumas situações, assemelham-se às

tarefas de apoio a Órgãos Governamentais, contudo distinguem-se destas quanto ao contexto

em que são conduzidas: em Território Nacional quando do estabelecimento de um Estado de

Exceção  ou  no  exterior,  sob  a  capitulação  específica  de  mandatos  de  organismos

internacionais.  As  operações  de  pacificação  são  muito  semelhantes  às  operações  de

estabilização, conforme denominação utilizada em outros países, como nos EUA. 

As operações de pacificação desencadeadas no Território Nacional caracterizam-se

pela  atuação  de  elementos  de  emprego  da  F  Ter,  em  determinadas  e  restritas  áreas,

respaldadas  por  diplomas de Estado de Exceção,  com suspensão temporária  de direitos  e

garantias  constitucionais,  ferramenta  necessária  à  tomada  de  decisões  para  a  proteção  do

Estado. 

De acordo com o Glossário de Termos e Expressões de Uso no Exército Brasileiro,

Estado de Exceção é:

Situação oposta ao Estado de Direito, decretada pelas autoridades em situações de
emergência nacional, como agressão efetiva por forças estrangeiras, grave ameaça à
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ordem  constitucional  democrática  ou  calamidade  pública.  Em  situações  de
excepcionalidade e crise, que ponham em ameaça a soberania de um Estado, o chefe
do poder executivo poderá utilizar-se temporariamente do mecanismo constitucional
do  estado  de  exceção,  que  uma  vez  em  vigor  suspenderá  direitos  e  garantias
constitucionais até que novamente seja alcançada a ordem interna. (BRASIL, 2018b)

As  operações  de  pacificação  são  desencadeadas  no  contexto  de  um  Estado  de

Exceção caracterizado por um período em que parcelas da ordem jurídica – sobretudo aquelas

reservadas à proteção das garantias fundamentais – são suspensas por medidas advindas do

Estado, para o atendimento de necessidades urgentes e específicas. É uma situação temporária

de restrição de direitos e concentração de poderes que, durante sua vigência, permite presteza

no processo decisório e nas medidas essenciais a serem tomadas em situações emergenciais.

A CRFB/88  prevê,  o  que  Olavo  Augusto  Viana  Alves  Ferreira  (2009,  p.  154  e

seguintes)  denomina  de  Sistema  Constitucional  de  Crises,  uma  série  de  instrumentos

institucionais para lidar com questões que ameacem os poderes constituídos e/ou ponham em

xeque os  fundamentos  da República Federativa,  tais  como a união indissolúvel  dos entes

federativos: união, estados, municípios e distrito federal, o estado democrático de direito e a

soberania.  Dentre esses instrumentos, observam-se a intervenção federal, o estado de sítio e o

estado de defesa. Para o autor acima referido, o emprego das forças armadas na garantia da lei

e da ordem também estaria situado no Sistema Constitucional de Crises. Conforme narrado

por Silva (2018, p. 28) essa expressão “Sistema Constitucional de Crises” foi preterida em

relação à expressão de Estado de Exceção, advogada por José Afonso da Silva. 

O estado de defesa pode ser decretado pelo Presidente  da República,  ouvidos os

Conselhos da República e da Defesa, para preservar ou prontamente restabelecer, em locais

restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente

instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza,

nos termos do artigo 136, da CRFB/88.

O estado de sítio pode ser decretado pelo Presidente da República, após autorizado

pelo Congresso Nacional, e ouvidos os Conselhos da República e de Defesa Nacional,  nos

casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou declaração de estado de guerra ou

resposta a agressão armada estrangeira, conforme disposto no artigo 137, da CRFB/88.

A fim de preservar ou prontamente restabelecer  a ordem pública ou a paz social

ameaçadas  por  grave  e  iminente  instabilidade  institucional,  as  operações  de  pacificação

ocorrem,  normalmente,  em um quadro  caracterizado  pela  ruptura  da  lei  e  da  ordem,  em
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operações contra forças irregulares (nacionais e/ou estrangeiras), em calamidades de grandes

proporções na natureza, dentre outras. 

Dessa forma, identifica-se a principal diferença entre as operações GLO, em sentido

estrito, e as operações de pacificação, quando em situações de “não-guerra” e desenvolvidas

em Território Nacional.  A diferença é que no contexto das operações GLO, ainda que de

crise,  a  perturbação da ordem não é  tão  grave  ao  ponto de se estabelecer  um Estado de

Exceção, com supressão de garantias e direitos. Isso, inclusive é corroborado por Silva (2018,

p. 24). 

Dessa forma, apesar de ter recebido o nome de Força de Pacificação e ter empregado

símbolos de forças de paz,  tais como capacetes azuis,  o emprego das Forças Armadas no

complexo do Alemão, conhecido como Operação Arcanjo,  doutrinariamente,  não pode ser

enquadrada como uma operação de pacificação, em sentido estrito, mas uma operação em

conjunto  com  outros  órgãos  governamentais  em  que  foi  autorizado  pelo  Presidente  da

República o emprego das FA para reforçar o dispositivo de segurança. Acredita-se que o uso

desses símbolos (capacetes  azuis)  teve mais  relação à mensagem que se quis transmitir  a

população, demonstrando-se um típico recurso empregado em operações de informação, de

que as forças militares estavam naquele local para restabelecer a paz, do que qualquer outra

consideração  técnica-doutrinária.  Ademais,  o  emprego  das  FA tanto  em operações  GLO,

quanto em operações de pacificação devem se restringir ao menor tempo possível, não sendo

recomendável a extensão por longo período esse emprego. Na Operação Arcanjo, houve o

emprego por quase cinco anos ininterruptos.

Gráfico 1 – Ocorrências de GLO por tipo

Fonte: BRASIL, MINISTÉRIO DA DEFESA, 2019
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O gráfico 1 e a Tabela 1, apresentam que entre 1992 e 2019 foram realizadas

136  operações  GLO,  em  sentido  amplo,  incluindo-se  ações  subsidiárias  como

operações de garantia de votação e a apuração.

Tabela 1 – Ocorrências de GLO

Fonte: BRASIL, MINISTÉRIO DA DEFESA, 2019

Embora se assemelhe a ações de GLO, na medida em que se situa no mesmo tópico

de proteção integrada, no contexto de operações em ambientes interagências, ou seja, o que

Manual de Operações, 5ª edição, define como operações de cooperação e coordenação com

agências, a atuação das Forças Armadas, por meio de ações preventivas e repressivas, na faixa

de  fronteira  terrestre,  no  mar  e  nas  águas  interiores,  contra  delitos  transfronteiriços  e

ambientais,  isoladamente ou em cooperação com órgãos do Poder Executivo,  especificada

pelo art. 16-A da LC 97/1999, é atribuição subsidiária.

Não  é  uma  atividade  subsidiária  geral,  como  definido  no  art.  16,  da  Lei

Complementar n.º 97/99, que dispõe que cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária

geral, cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma determinada pelo

Presidente da República. Nesse grupo de ações subsidiárias, desenvolvidas necessariamente
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em cooperação e coordenação com agências governamentais, podem-se se citar o emprego do

Exército em obras de engenharia, principalmente, asfaltamento de estradas e construção de

pontes,  assim como ações humanitárias  e sociais  como distribuição de água no semiárido

nordestino.

O  emprego  da  Forças  Armadas  na  faixa  de  fronteira  é  classificado  como  ação

subsidiária particular conforme previsto no art. 16-A, da LC n.º 97/99, que dispõe:

LC n.º 97/99
Art. 16-A:  Cabe às Forças Armadas,  além de outras ações pertinentes, também
como atribuições subsidiárias, preservadas as competências exclusivas das polícias
judiciárias,  atuar,  por  meio  de  ações  preventivas  e  repressivas,  na  faixa  de
fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores, independentemente da posse, da
propriedade,  da finalidade  ou de  qualquer  gravame que sobre  ela  recaia,  contra
delitos  transfronteiriços  e  ambientais,  isoladamente  ou  em  coordenação  com
outros órgãos do Poder Executivo, executando, dentre outras, as ações de:
I – patrulhamento;
II - revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves; e
III - prisões em flagrante delito.
Parágrafo  único.  As  Forças  Armadas,  ao  zelar  pela  segurança  pessoal  das
autoridades  nacionais  e  estrangeiras  em  missões  oficiais,  isoladamente  ou  em
coordenação  com  outros  órgãos  do  Poder  Executivo,  poderão  exercer  as  ações
previstas nos incisos II e III deste artigo.

Nesse  sentido,  por  meio  da  Portaria  n.º  61,  de  16  de  fevereiro  de  2005,  o

Comandante do Exército aprovou a Diretriz Estratégica para Atuação na Faixa de Fronteira

contra Delitos Transfronteiriços e Ambientais. Esse documento é de suma importância para o

estudo das operações na faixa de fronteira, pois disciplina a forma pela qual a força executará

as ações preventivas e repressivas a que faz referência o art. 16-A, da LC n.º 97/1999, com a

redação da LC n.º 136/2010.

As  ações  preventivas,  de  caráter  permanente,  foram  elencadas  no  sentido  de

intensificar as atividades de preparo da tropa, de inteligência e de comunicação social. Além

disso, o planejamento e a execução das ações, sejam preventivas (de caráter permanente) ou

repressivas,  devem  buscar  a  intensificação  do  contato  com  as  demais  FA,  os  OSP,  o

Ministério  Público  e  órgãos  do  Poder  Judiciário,  dos  Ministérios  da  Justiça  e  do  Meio

Ambiente,  da Secretaria Nacional Antidrogas e da Secretaria da Receita Federal,  e outros

afins, sempre que pertinente e possível.

Resta claro, portanto, conforme já mencionado, que as ações subsidiárias particulares

na faixa de fronteira, dispostas no art. 16-A, da Lei Complementar n.º 97/99, integram o rol de

ações  de  proteção  integrada  prevista  nas  operações  de  cooperação  e  coordenação  entre

agências governamentais, conforme definido no Manual de Campanha – Operações, 5ª edição
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(EB70-MC-10.223) e o Manual de Campanha – Operações em Ambientes Interagências, 1ª

edição, 2013 (EB20-MC-10.201).

Conforme  definição  do  Manual  de  Campanha  –  Operações  em  Ambientes

Interagências  (BRASIL,  2013,  p.  4-2),  a  Proteção  Integrada  abrange  todas  as  medidas

necessárias para proteger a sociedade. A garantia dos Poderes Constitucionais, a Garantia da

Lei e da Ordem, as ações na Faixa de Fronteira, a proteção de Estruturas Estratégicas e a

participação da Força Terrestre em ações de Controle de Danos são englobadas pelas ações de

Proteção Integrada. Elas são essencialmente interagências. 

As  ações  desencadeadas  na  faixa  de  fronteira  visam a  ampliar  a  capacidade  do

Estado em prover controle e segurança nessa porção de seu território, atuando no apoio aos

órgãos governamentais, aos quais cabe por destinação legal realizar a prevenção e repressão a

ilícitos. A Força Terrestre, quando empregada, normalmente em caráter episódico e em área

definida em diplomas legais, o fará em ambiente interagências. Essas ações são normalmente

caracterizadas pela complexidade na execução, o que enfatiza a necessidade de busca pela

unidade de esforços com os demais agentes do Estado envolvidos, particularmente os Órgãos

de Segurança Pública (OSP), de controle aduaneiro e de preservação ambiental.

Conforme visto no capítulo anterior, a região de fronteira apresenta um dinamismo

social,  econômico  e  populacional  de  tal  forma  que  o  emprego  das  Forças  Armadas  é

necessário para reforçar os Órgãos de Segurança Pública e para defender a soberania nacional.

Nesse  contexto,  além de  exercer  o  poder  de  polícia,  que  consiste  em realizar  o

patrulhamento ostensivo,  fiscalização e realização de prisões em flagrante,  para os crimes

prioritariamente,  definidos  na  LC  n.º  97/99,  ou  seja,  contra  delitos  transfronteiriços  e

ambientais, o EB pode ser empregado, na faixa de fronteira, em ações típicas de GLO, em

sentido estrito, quando, por exemplo, em determinado município de fronteira, os órgãos de

segurança mostrem-se insuficientes para fazer frente à atuação de determinada ORCRIM que

“domina” a região com a finalidade de realizar tráfico de drogas, armas e outros tipos de

contrabando, ou, diante de uma crise social aguda, determinado município receba um influxo

de imigrantes além do que os serviços públicos possam absorver. Aliás, esse último exemplo

é real, está em execução a Operação Controle, conexa a execução da Operação Acolhida, em

Roraima com a finalidade de fortalecer o patrulhamento de fronteira e os órgãos de segurança

pública de forma preventiva para que se mantenha a ordem. (FRANCHI, 2019, p.10). 

De acordo com o art. 78, do Código Tributário Nacional (CTN), considera-se poder

de  polícia a  atividade  da  administração  pública,  ou  seja,  do  Estado,  que,  limitando  ou

disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em
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razão de interesse público concernente  à segurança, à higiene,  à ordem, aos costumes, à

disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de

concessão  ou  autorização  do  Poder  Público,  à  tranquilidade  pública  ou  ao  respeito  à

propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Essa  definição  pode  parecer  estéril,  mas  dela  pode-se  construir  que  o  poder  de

polícia, pelo menos para a finalidade para que se estuda no presente trabalho, é atividade do

Estado, que limitando ou disciplinando a liberdade em razão de interesse público à segurança,

à ordem e à tranquilidade pública.

De  acordo  com  artigo  3º  da  Lei  n.º  11.473/2007,  que  dispõe  sobre  cooperação

federativa  no  âmbito  da  segurança  pública,  consideram-se  atividades  e  serviços

imprescindíveis  à  preservação  da  ordem  pública  e  da  incolumidade  das  pessoas  e  do

patrimônio:

I - o policiamento ostensivo;

II - o cumprimento de mandados de prisão;

III - o cumprimento de alvarás de soltura;

IV - a guarda, a vigilância e a custódia de presos;

V - os serviços técnico-periciais, qualquer que seja sua modalidade;

VI - o registro e a investigação de ocorrências policiais;

VII - as atividades relacionadas à segurança dos grandes eventos;

VIII - as atividades de inteligência de segurança pública;

IX - a coordenação de ações e operações integradas de segurança pública;

X -  o  auxílio  na  ocorrência  de  catástrofes  ou  desastres  coletivos,  inclusive  para

reconhecimento de vitimados; 

XI - o apoio às atividades de conservação e policiamento ambiental.   

No contexto de conflitos de 4ª geração, a linha que separa ações de segurança interna

e defesa externa são bastante tênues de sorte que a distinção entre ação policial e operação

militar torna-se de difícil constatação. Para Medeiros Filho (2010), essa zona cinzenta entre

operações militares de defesa nacional e ações de polícia dos órgãos de segurança pública,

conforme  figura  10, é  onde  se  executam  as  ações  constabulares14.  O  combate  às  ações

criminosas transnacionais na faixa de fronteira se adequa a esse conceito, na medida em que

14 Ação constabular é definido, no Glossário de Termos e Expressões para uso do Exército, 5ª edição, 2018, 
como o emprego das Forças Armadas em funções policiais.
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as ações tomadas pelas polícias estaduais, ou da polícia rodoviária federal não são suficientes

para conter o fluxo ou impedir que os crimes continuem sendo praticados. 

Figura 10 – Ações constabulares

Fonte: MEDEIROS FILHO, 2010.

Conforme se  observa  a  figura  11,  diversos  municípios  na  faixa  de  fronteira

encontram-se em situação crítica em relação a segurança pública. Ou seja, vulneráveis para

ação  de ORCRIM, APOP e  fluxos  migratórios  que  sobrecarreguem os  serviços  públicos,

como hospitais, clínicas e entidades de assistência social.

Figura 11: Segurança Pública nos Municípios da Faixa de Fronteira

Fonte: MJ/SENASP, 2016
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Os principais crimes transfronteiriços a que se visa coibir com o emprego das Forças

Armadas são o tráfico de armas, drogas e atuação de elementos hostis ao interesse nacional,

tais como membros de guerrilhas e organizações criminosas, assim como delitos ambientais,

como biopirataria, lavra ilegal de minérios e desmatamento ilegal.

As operações militares na faixa de fronteira são contínuas e seguem alguns planos

determinados pelo Ministério da Defesa, Forças Singulares e Comandos Militares de Área.

Por exemplo,  desde 2011 são desenvolvidas  as Operações  Ágata na faixa de fronteira.  A

Força  Aérea Brasileira,  em cooperação com agências  governamentais,  realiza  a  Operação

Ostium, que contribui  com a vigilância  do espaço aéreo na fronteira  com a finalidade de

coibir o uso de aeronaves pelo tráfico de drogas. O Comando Militar da Amazônia (CMA)

desenvolve o Plano de Operações Escudo, Curare e Curaretinga, no contexto das Operações

Ágata. (CASSÂNEGO, 2017, p. 14)

Em estudo feito pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras

revelou que há uma relação direta entre a realização de operações nas fronteiras e o aumento

da arrecadação pública. De acordo com o estudo, de 2011 a 2014 o lapso de arrecadação dos

cofres públicos foi da ordem de 25 bilhões de reais por ano, ou seja, 100 bilhões deixaram de

entrar  nos  cofres  públicos,  que  poderiam  ser  aplicados  em  saúde,  educação,  segurança

pública, defesa e previdência social. O crime de descaminho é o maior “contribuinte” para

essa estatística negativa.  Por isso, o descaminho é um dos ilícitos os quais são objeto de

atuação pelas Forças Armadas na fronteira.  À medida que houver uma maior eficácia nas

operações na fronteira, haverá uma relação direta, positiva, com a “saúde” econômica do país.

(CASSÂNEGO, 2017, p. 15)

O principal argumento dos que criticam o emprego das Forças Armadas na segurança

pública é de que essa tarefa exige atitude e doutrina totalmente diferentes do que é ensinado

nos quartéis. O soldado é treinado para reconhecer o inimigo e combatê-lo. O seu sucesso é

medido pelo número de inimigos eliminados ou postos fora de combate. No entanto, no caso

do combate ao crime comum, o soldado enfrenta um concidadão, um brasileiro que deve ter

seus direitos civis e sua integridade física respeitados e garantidos até o limite do possível,

independentemente do crime que ele tenha cometido. (WERNER, 2009)

Nessa  medida,  o  emprego  das  Forças  em  segurança  pública,  desde  que

imprescindível e por pouco tempo, deve ser sempre pautada pelos princípios norteadores, em

especial, o da legalidade e da proporcionalidade, nas operações GLO e nas ações subsidiárias

na fronteira,  em que se exige  o uso da força para o alcance  dos  objetivos  elencados  nas

diretrizes de emprego.
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Ainda, tendo em vista que o maior fluxo de armas e drogas direcionados para as

ORCRIM  das  grandes  metrópoles,  como  o  Rio  de  Janeiro,  onde  ocorreram  diversas

operações, são provenientes da fronteira, é de suma importância o combate desse tráfico na

fronteira, como ação preventiva, e, portanto, de caráter permanente. 

Como ferramenta fundamental para esse combate ao tráfico na fronteira, o Exército

Brasileiro desenvolve o Sistema Integrado de Monitoramento da Fronteira (SISFRON), que

integra  o  Portfólio  de  Programas  Estratégicos  do  Exército  Brasileiro,  que,  por  causa  dos

constantes  contingenciamentos  orçamentários,  encontra-se  com  implantação  em  ritmo

reduzido.

Figura 12 – Projeto Estratégico SISFRON

Fonte: EPEX/EME, 2018

O SISFRON representa  o  maior  projeto  de  vigilância  de  fronteiras  terrestres  do

mundo, o que compreende a vigilância e monitoramento de faixa de fronteira de 16.686 Km,

sendo que 7.363 Km são de fronteira seca e 9.523 Km de fronteira constituída por lagos, rios

e canais. 

Sua  concepção  envolve  radares,  sistemas  de  comunicação,  veículos  aéreos  não

tripulados, modernos sistemas de Comando e Controle, equipamentos individuais, viaturas,

embarcações,  dentre  outras  ferramentas.  A  expectativa  inicial  era  que  em  dez  anos  o

SISFRON estivesse implantado em toda faixa de fronteira, contudo por causa dos constantes

contingenciamentos orçamentários, o projeto encontra-se com a implantação em velocidade
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bastante reduzida. Conforme a figura 13, a expectativa inicial de conclusão do SISFRON era

2021, porém esse prazo foi ajustado para 2035.

Figura 13 – Programas Estratégicos – Cronograma

Fonte: EPEX/EME, 2018

A proposta do SISFRON responde às demandas latentes do nível estratégico. Sua

implantação para o Exército visa: incrementar a capacidade de monitorar as áreas de fronteira;

assegurar  o  fluxo contínuo e seguro de dados entre  diversos escalões  da Força Terrestre;

produzir  informações  confiáveis  e  oportunas  para a  tomada de decisões;  bem como atuar

prontamente  em  ações  de  defesa  ou  contra  delitos  transfronteiriços  e  ambientais,  em

cumprimento aos dispositivos constitucionais  e legais  que regem o assunto,  em operações

isoladas  ou  em  conjunto  com  as  outras  Forças  Armadas  ou,  ainda,  em  operações

interagências, com outros órgãos governamentais. (BRASIL, 2016)

A fronteira  terrestre  na  Amazônia  é  muito  extensa  (11  mil  Km na  Amazônia  -

considerar que a fronteira dos EUA com o México possui apenas 3 mil Km que com todo o

aparato policial  e tecnológico não conseguem vedá-la), a capacidade de vigilância do país

depende essencialmente do fator humano e o sistema de comando e controle não permite o

monitoramento em tempo real. (BRASIL DE PAULA, 2017, p. 10)

Conforme se observa na Tabela 2, os eventos criminosos nos estados de fronteira,

como tráfico de drogas, armas, veículos roubados, contrabando e descaminho são verificados

em quase todos eles. Portanto, é imprescindível a rápida implementação do SISFRON para se

combater esses crimes na fronteira, evitando assim tanto a oferta de drogas e armas, quanto o
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acesso ao exterior dos produtos extraídos ilegalmente do meio ambientes, assim como de

veículos roubados.

TABELA 02 – Eventos criminosos relacionados a zona de fronteira por UF

Fonte: VASCONCELOS FILHO, 2014 – Escopo de Projeto - PEFRON 2009/2010 

Com suporte na Teoria de Boyd, o SISFRON se utiliza de um eficiente ciclo OODA

(observa,  orienta,  decide  e  atua).  Com base  nessa  construção,  obterá  sucesso  aquele  que

conseguir  completar  o ciclo com vantagem de tempo sobre o oponente,  de forma que os

atrasos  de  cada  ciclo  somados  começam  a  prejudicar  o  tempo  de  reação  do  inimigo,

conduzindo  o  sistema  de  comando  e  controle  do  adversário  rumo  ao  colapso,  afetando

diretamente  a  operacionalidade  dos  meios  físicos  no combate.  Em tempo de paz,  o  ciclo

OODA possibilitará a atuação efetiva do Estado na faixa de fronteira. (BARBOSA, 2014, p.

64)

É  inegável  a  importância  desse  projeto  como  auxílio  ao  emprego  das  Forças

Armadas na faixa de fronteira, porém é inestimável os benefícios que esse sistema propiciará

a  população quando estiver  plenamente  instalado e  operacional,  pois  deslocará  o foco da

vigilância  do homem para os  sensores,  cabendo ao homem decidir  e  atuar  com base nas

informações  fornecidas  por  meio  do  sistema,  em tempo real,  em um ambiente  altamente

integrado  entre  Forças  Armadas,  Polícias  Federal,  Civil,  Militares  e  Rodoviárias  e  outras

agências governamentais, como Receita Federal, IBAMA e FUNAI. 
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CONCLUSÃO

Após a apresentação do contexto operacional atual de conflitos no amplo espectro e

descrever  a faixa de fronteira,  assim como a doutrina de operações na faixa de fronteira,

caracterizando  esse  tipo  de  operação  em  ambiente  interagências,  atrelados  às  políticas

públicas,  tais  como  o  Programa  de  Proteção  Integrada  das  Fronteiras  e  do  SISFRON,

engendradas com o fim de aperfeiçoar  a proteção das fronteiras e aumentar o comando e

controle e consciência  situacional, espera-se que o papel das forças armadas no combate às

ameaças do século XXI, em especial, aquelas derivadas de segurança pública, seja de conter,

preventivamente,  o  fluxo de  material  (armas  e  drogas)  do  crime  organizado  na  fronteira,

facilitando o trabalho dos  órgãos  de segurança  pública  atuarem contra  uma criminalidade

enfraquecida.

Isso porque se demonstrou que o uso excessivo da força, seja em quantidade, quanto

em intensidade,  apenas serve ao propósito de erodir a confiança da sociedade no Exército

Brasileiro,  em  particular,  e  nas  Forças  Armadas,  em  geral.  Indicou-se  que  o  cenário

orçamentário que restringe o fluxo de caixa de programas estratégicos, como o SISFRON,

tem efeitos deletérios e contraproducentes a longo prazo. Essa forma de conduta vai contra o

princípio da eficiência, corolário da Administração Pública. O resultado prático é uma força

sem os meios adequados para cumprir a missão constitucional.

Não  obstante,  diante  da  percepção  pública  de  falta  de  ameaças  externas

convencionais, observa-se que o emprego das forças no futuro, em um horizonte de médio

prazo,  será  de  combate  às  organizações  criminosas,  na  faixa  de  fronteira  e  nos  centros

urbanos, e nas operações de paz, além dos demais compromissos internacionais que o Brasil

vier a assumir. Logo, será fundamental o domínio da doutrina e dos conceitos de operações

interagências,  em  coordenação  civil-militar,  operações  conjuntas,  combinadas  e

multinacionais,  seja no cenário de espectro completo,  conforme preconizado pela doutrina

americana do início do século XXI, seja no cenário de amplo espectro, conforme conceituada

pela doutrina brasileira, que se fundamentou naquela, porém assumiu papel independente, na

medida em que apresenta um conceito aberto a interpretações que proporciona flexibilidade

aos operadores militares na elaboração dos planejamentos e operações.
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