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O Comando Conjunto de Operações Especiais  
das Forças Armadas 

 
 

Sumário Executivo 
 

O presente trabalho tem por objetivo realizar um estudo da Indicação (INC 1325/19) 

e do Projeto de Lei (PL 1595/19) que trata da criação do Comando Conjunto de 

Operações Especiais das Forças Armadas. Tal estudo levanta as consequências 

desta proposta para o Exército Brasileiro e em particular para a atuação do Comando 

de Operações Especiais. Existem tropas especiais nas Forças Singulares, atuando 

isoladamente ou em conjunto na busca de uma maior interoperabilidade, com 

emprego em proveito do escalão enquadrante. A Marinha do Brasil tem na Armada os 

Mergulhadores de Combate e no Corpo de Fuzileiros os Comandos Anfíbios. Já no 

Exército Brasileiro existe, principalmente, os Comandos e Forças Especiais. A Força 

Aérea Brasileira possui o Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento. Para tanto foi 

demonstrado a importância das Operações Especiais nos combates modernos, 

alguns modelos de Comado Conjunto pelo mundo, a importância dada pela Politica 

Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa e a necessidade da criação deste 

Comando, questionando especialistas das Forças Armadas e o próprio autor da 

Indicação e Projeto de Lei. Por fim, se constatou que as tropas de Operações 

Especiais das Forças Armadas estão com suas estruturas menos ou mais 

consolidadas e com diferentes níveis de atuação, sendo tático, operacional ou 

estratégico. Portanto, se acredita ser necessário um maior amadurecimento da 

proposta, passando por uma normatização doutrinária, consolidação de estruturas e 

aumento da interoperabilidade para que no futuro ocorra a criação deste Comando, 

sem depreciar e relativizar a atuação dos Comando Singulares de Operações 

Especiais. 

 

 

 

Palavras-Chaves:  Conjunto; Operações Especiais; Interoperabilidade. 

 

  



	

The Joint Special Operations Command 
of the Armed Forces 

 
 

Executive Summary 
 

The present work aims to carry out an Indication study (INC 1325/19) and the Bill (PL 

1595/19) that deals with the creation of the Joint Command of Special Operations of 

the Armed Forces. This study raises the consequences of this proposal for the 

Brazilian Army and, in particular, for the performance of the Special Operations 

Command. There are special troops in the Forces Singulares, acting alone or together 

in the search for greater interoperability, with employment to the benefit of the framed 

echelon. The Brazilian Navy has Fire Fighting Weapons and Marine Corps or 

Amphibious Commandos. There already exists in the Brazilian Army, mainly, the 

Commandos and Special Forces. The Brazilian Air Force owns the Air Rescue 

Squadron. To this end, the importance of Special Operations in modern combat was 

demonstrated, some models of Joint Command around the world, the importance 

given by the National Defense Policy and National Defense Strategy and the need to 

create this Command, questioning the Armed Forces experts and the author of the 

Nominations and Draft Law. Finally, check if the Special Operations troops of the 

Armed Forces have their structures smaller or more consolidated and with different 

levels of performance, being tactical, operational or strategic. Therefore, he believes it 

is necessary to further mature the proposal, going through a doctrinal standardization, 

inspecting the structures and increasing interoperability so that the creation of this 

command occurs in the future, without detracting from and relativizing the action of the 

Special Command of Special Operations. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem por objetivo realizar um estudo da Indicação (INC 

1325/19) e do Projeto de Lei (PL 1595/19) que tratam da criação do Comando 

Conjunto de Operações Especiais das Forças Armadas (Cmdo Cjto Op Esp FA). Tal 

estudo irá levantar as consequências desta proposta para o Exército Brasileiro (EB) 

e, em particular, para a atuação do Comando de Operações Especiais (COpEsp). 

Com isso, no final do trabalho serão apresentadas recomendações acerca do estudo 

realizado. 

Conceitualmente, Indicação é uma espécie de proposição pela qual o 

parlamentar sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato 

administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre matéria de sua iniciativa 

exclusiva. Pode ser utilizada, ainda, para sugerir a manifestação de uma ou mais 

comissões, visando à elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara. 

Já um Projeto de Lei é uma ideia, uma proposta que pode vir a se transformar 

em lei, podendo ser apresentado inicialmente tanto na Câmara quanto no Senado. Se 

o Projeto começa na Câmara dos Deputados, na sequência vai ao Senado Federal e 

vice-versa. Em cada uma das Casas Legislativas, ele é discutido e votado pelos 

parlamentares, que podem mudar o texto original. Se for aprovado de forma definitiva 

pelo Congresso Nacional, é enviado ao Presidente da República que vai analisar o 

texto. Se ele não concordar, ele pode vetar todo o projeto ou partes dele; por outro 

lado, ao concordar com o projeto, ele sanciona a lei. Dessa forma, o que era apenas 

uma ideia se transforma em uma lei que deve ser cumprida por todos. Nesse sentido, 

existe a necessidade desse estudo, a fim de preparar o EB para prováveis mudanças. 

O combate moderno é caracterizado pela predominância de guerras 

assimétricas e pela indefinição exata dos inimigos e das frentes de batalha. A fim de 

se contrapor a esta situação, as Forças Armadas (FA) mundiais passaram a realizar 

exercícios e missões conjuntas, buscando preparar suas tropas para este cenário de 

segurança e defesa. Neste contexto, surgiu a necessidade de se conjugar esforços 

das FA no campo de batalha, por meio das chamadas operações conjuntas. Tais 

operações militares são aquelas que envolvem mais de uma Força Singular (FS) de 

um mesmo país, sob um comando único. 

No Brasil, tais operações tiveram seus estudos e sua aplicação impulsionados 

com a criação do Ministério da Defesa (MD), no ano de 1999, e, atualmente este tipo 
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de operação caracteriza a situação necessária para a consecução das manobras, 

tanto em tempo de paz quanto em tempo de confronto deflagrado. Tal situação ficou 

patente durante os grandes eventos ocorridos no país, como a Copa do Mundo FIFA 

de 2014, os Jogos Olímpicos Rio 2016 e na Intervenção Federal na Segurança Pública 

do Estado do Rio de Janeiro. Nesses eventos, o emprego das FS ocorreu de forma 

conjunta praticamente na totalidade das missões e em muitos casos o conceito foi 

ampliado para operações de Cooperação e Coordenação com Agências, em que 

vários órgãos civis e militares trabalharam conjuntamente. Segundo declaração do 

General Mac Arthur após a Segunda Guerra Mundial no Japão, “o sucesso na guerra 

dependia da integração das Forças Armadas e que o poder militar estava diretamente 

ligado à ação conjunta” (KINNI, 2008). 

Nesse caminho, a necessidade de se ter forças capacitadas, efetivas e 

integradas passa existir, com isso o trabalho conjunto cresce de importância, 

tornando-se, também, imprescindível o emprego de tropas de operações especiais 

em que a Força Conjunta de Operações Especiais (F Cj Op Esp) assume papel 

decisivo neste tipo de conflito. As Forças de Operações Especiais empregadas 

isoladamente têm o seu efeito mitigado se comparadas com a possibilidade que 

possuem ao atuar conjuntamente. Operações Baseadas em Efeitos (OBE) poderão 

ser realizadas com mais desenvoltura, aproveitando-se a sinergia das expertises de 

cada tropa existente hoje nas FS. De acordo com o coronel Alessandro Visacro, um 

estudioso do assunto, cada vez mais e com mais frequência ocorre a necessidade de 

emprego de tropas de operações especiais em todo o espectro dos conflitos. 

(VISACRO, 2011) 

Novos conceitos passam a ser empregados como Guerra Hibrida, em que se 

utiliza uma ampla gama de recursos, combinando ferramentas de guerra convencional 

e não convencional, conflito na Zona Cinza1 e a Teoria do Controle Competitivo2. 

Aliada à esta questão, a utilização de Forças de Operações Especiais ganhou grande 

notoriedade, sendo seu emprego conjunto fundamental para alcançar os objetivos 

definidos pela Política Nacional de Defesa (PND) e Estratégia Nacional de Defesa 

(END). Desta maneira, surge um fator novo caracterizado pelo fato de que se 

																																																								
1Zona Cinza é um conceito no qual atividades agressivas e coercitivas são empregadas abaixo de um 
conflito militar convencional. (Caderno Estudos Estratégicos – ESG, março 2019)	
2	Teoria do Controle Competitivo é um conceito no qual quem impõe o sistema normativo detém o 
controle efetivo. (Caderno Estudos Estratégicos – ESG, março 2019)	
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anteriormente existia dificuldades por parte dos comandos das FS quanto ao emprego 

de suas tropas de operações especiais, muito mais agora que o emprego dessas se 

darão de forma conjunta. 

Além disso, cabe salientar o destaque dado pela PND ao trabalho conjunto das 

FA, abordado nos Objetivos Nacionais de Defesa: 
II. Assegurar a capacidade de Defesa, para o cumprimento das missões 
constitucionais das Forças Armadas.  
Refere-se a, em última análise, dotar as Forças Armadas das capacidades 
necessárias para realizar a vigilância, o controle e a defesa do território, das 
águas jurisdicionais e do espaço aéreo brasileiros e prover a segurança das 
linhas de comunicação marítimas. Leva em conta a necessidade de contínuo 
aperfeiçoamento das técnicas e da doutrina de emprego das Forças, de forma 
singular ou conjunta, com foco na interoperabilidade. (PND, 2016)  
 

No mesmo sentido, a END busca dar a atenção necessária para este tipo de 

emprego: 
Em face das peculiaridades dos conflitos armados modernos, deve-se 
considerar, primordialmente, o emprego conjunto das Forças, racionalizando-
se meios de toda ordem e incrementando-se as capacidades de cada uma 
delas, por intermédio do uso sinérgico de suas características e 
potencialidades, sem desconsiderar, contudo, a possibilidade do seu 
emprego singular. (END, 2016) 
 

O MD conjuntamente com as FS identificou a necessidade de geração de novas 

forças por meio do Planejamento Baseado em Capacidades (PBC), elevando as 

instituições ao patamar de transformação. Tal fato faz com que sejam adotados 

planejamentos estratégicos, buscando maior efetividade com tropas altamente 

especializadas, com investimentos em seus recursos humanos e em novas 

tecnologias. Cabe salientar, que tais forças farão frente a ameaças difusas e 

complexas e, para tanto, deverão ter flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, 

elasticidade e sustentabilidade (FAMES), características presentes nas tropas de 

operações especiais. 

De acordo com Pinheiro (2007), os comandantes devem ser líderes criativos, 

flexíveis e, sobretudo, proativos, que devem ter em mente que hoje é muito mais difícil 

do que ganhar a guerra é ganhar a paz. O atual manual de Operações Especiais do 

EB (EB70-MC-10.212) afirma que: 
Operações especiais são conduzidas por forças militares especialmente 
organizadas, treinadas e equipadas, em ambientes hostis, negados ou 
politicamente sensíveis, visando a atingir objetivos militares, políticos, 
psicossociais e/ou econômicos, empregando capacitações militares 
específicas não encontradas nas forças convencionais. Podem ser 
conduzidas de forma singular, conjunta ou combinada, normalmente em 
ambiente interagências, em qualquer parte do espectro dos conflitos. 
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O entendimento sobre o que vem a ser Op Esp, bem como o conhecimento das 

particularidades, características e especificidades destas tropas são necessárias para 

otimizar o seu emprego em operações conjuntas. Cabe salientar, que existem 

idiossincrasias dentro das FS e na condução de suas organizações subordinadas, 

particularmente nas mais especializadas, sendo que a compreensão delas é fator 

primordial para o seu emprego conjunto na consecução das operações. 

Destarte, que existem tropas de operações especiais nas três FS, com emprego 

em proveito do escalão enquadrante, atuando individualmente ou em conjunto. Na 

Marinha do Brasil (MB), temos os Mergulhadores de Combate e os Comandos 

Anfíbios. Já no EB temos, principalmente, os Comandos e os Operadores de Forças 

Especiais. Por último, a Força Aérea Brasileira (FAB) possui apenas o Esquadrão 

Aeroterrestre de Salvamento (EAS). O presente documento visa apresentar subsídios, 

recomendações e sugestões para a Instituição quanto a possível criação de um 

Comando Conjunto de Operações Especiais das Forças Armadas no país, a fim de 

projetar o Brasil no cenário internacional. 

 

 

2. MODELOS DE COMANDO CONJUNTO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DAS 
FORÇAS ARMADAS NO MUNDO 
 

O estudo sobre o que trata a Indicação e a Lei se inicia pelo entendimento do 

que vem a ser este Comando Conjunto de Operações Especiais. Para tanto vamos 

abordar três modelos de comando conjunto em uso pelas FA em alguns países do 

mundo, que apresentam diferenças estruturais e hierarquia diferentes.  

Segundo Moura (2014), a tendência atual, em muitos países, é a do emprego 

conjunto de suas Forças de Operações Especiais (F OP Esp), ativadas 

temporariamente como uma Força-Tarefa, ou mesmo como Comando Conjunto 

permanente de F Op Esp, sendo que tal estrutura poderá proporcionar maior 

efetividade no cumprimento das missões designadas, permitindo maior sinergia entre 

estas tropas.  

O primeiro modelo é o dos Estados Unidos da América (EUA), onde foi criado 

um Comando Conjunto de Operações Especiais permanente com forças adjudicadas. 

Para Pinheiro (2013), esse tipo de organização é empregado por Estados, em geral, 

melhor adaptados ao uso das F Op Esp na consecução da manobra estratégica e 
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onde o enfoque não se prende ao emprego conjunto, mas, também, à possível 

aplicação de forças em estruturas multiestatais.  

A história das Operações Especiais nos EUA é extensa e intensa, tendo seu 

ápice com a lei Goldwater-Nichols de 1986 que reorganizou o Departamento de 

Defesa e criou o United States Special Operations Command (Comando de 

Operações Especiais dos EUA - USSOCOM). O seu comandante, um general do 

último posto, inicialmente foi o responsável pelas F Op Esp do Exército, da Marinha e 

da Força Aérea e, posteriormente, também das F Op Esp dos Marines.  

Integram o USSOCOM as seguintes estruturas: o JSOC - Joint Special 

Operations Command (Comando Combinado de Op Esp), o USASOC - US Army 

Special Operations Command (Comando de Op Esp do Exército), o 

NAVSPECWARCOM – Naval Special Warfare Command (Comando de Op Esp da 

Marinha), o AFSOC - Air Force Special Operations Command (Comando de Op Esp 

da Força Aérea) e o MARSOC - Marine Corps Forces Special Operations Command 

(Comando de Op Esp do Corpo de Fuzileiros Navais).  

Ressalta-se que as F Op Esp dos EUA se transformaram significativamente nos 

anos 2000, principalmente pelas exigências das operações Enduring Freedom (OEF), 

no Afeganistão, e Iraqi Freedom (OIF), no Iraque, onde o JSOC foi amplamente 

utilizado. Essa transformação englobou todas as facetas das Op Esp, como doutrina, 

orçamento, aquisições, equipamentos, recursos humanos, formação, estrutura, 

treinamento e operações.  

 

 
Figura	1:	USSOCOM	
Fonte:	Site	USSOCOM	(socom.mil)	
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Já o segundo modelo é o francês, o Comando Conjunto de Operações Especiais 

permanente que não possui forças adjudicadas. Esse modelo conta com menor 

capacidade de integração em relação àquela anteriormente exposta, as organizações 

desse tipo não possuem forças subalternas. Assim, constituem Comandos, em geral, 

subordinados aos Estados-Maiores Conjuntos das FA ou aos Setores de Operações 

desses Estados-Maiores, e se dedicam a integrar as F Op Esp por meio da unificação 

doutrinária e coordenação do preparo e emprego das OM vinculadas.  

 

 
Figura 2: Commandement des Opérations Spéciales (COS) 
Fonte: Site SENAT (senat.fr) 
 

Esse vem a ser um tipo de estrutura comum entre Estados que operam com 

organizações integradoras de F Op Esp por permitir alcance dos efeitos desejados, 

sem provocar grandes alterações institucionais e administrativas (PINHEIRO, 2013).  

Nessa linha organizacional, é relevante considerar a experiência do Estado 

Francês. Assim, o Commandement des Opérations Spéciales (COS), criado em junho 

de 1992, após avaliação de falta de comando e controle na condução das Op Esp 

francesas na Primeira Guerra do Golfo (1991), está subordinado ao Chef d'Etat-Major 

des Armées, cargo equivalente, no Brasil, ao Chefe do Estado-Maior Conjunto das 

Forças Armadas (CEMCFA). O COS tem por tarefas planejar, preparar e conduzir 

ações especiais específicas e coordenar as F Op Esp das três armas, buscando efeito 

sinérgico e melhorando a qualidade dessas forças (PINTO HOMEM, 2013). 

Por último, o modelo apresentado é o chileno. Diferentemente dos anteriores, 

agora as tropas de Op Esp não estão integradas no nível operacional, Ministério da 

Defesa, e sim dentro do nível tático, Forças Singulares. O Chile é um Estado onde 

cada FA possui seus próprios Elementos de Op Esp, sendo que na Marinha e no 
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Exército, foram criados, respectivamente, o Comando de Fuerzas Especiales (2005) 

e a Brigada de Operaciones Especiales (2006) e, na Força Aérea, a integração das 

Op Esp ainda se encontra em implementação. 

Dessa forma, o Comando de Operações Especiais se encontra na estrutura das 

Forças Singulares. Tal tipo, relaciona-se as estruturas de F Op Esp que, embora não 

estejam integradas conjuntamente, estão reunidas no âmbito de cada FA, bem como, 

subordinadas a seus Comandos Operacionais. Nessa linha, mesmo não observando, 

diretamente, nenhuma integração conjunta, percebe-se que a decisão de agregar as 

F Op Esp e seu posicionamento hierárquico imediatamente abaixo dos Comandos 

Operacionais de cada FA evidenciam o aumento da relevância dada às Op Esp e à 

busca por sua inserção à manobra do mais alto nível decisório, onde se visualizam os 

efeitos estratégicos das operações. (PINTO HOMEM, 2013) 

Tal situação já pode ser observada parcialmente dentro das FA brasileiras no 

que tange os comandos dentro das forças. No EB existe um Comando de Operações 

Especiais com tropas subordinadas desde o ano de 2003. Por outro lado, na MB existe 

um Comando Naval de Operações Especiais sem tropa subordinadas, sendo 

constituído apenas pelo seu comandante e estado-maior. Já na FAB não existe tal 

estrutura por possui apenas uma organização militar de Op Esp. 

 

 

3. OPERAÇÕES ESPECIAIS NO MD COM OBSERVÂNCIA DA PND E DA END 
 

De acordo com Lins (2018), o MD procura tratar do tema Operações Especiais 

desde sua criação, as FA já participaram de inúmeras operações conjuntas onde 

ocorreu a ativação de uma Força Conjunta de Operações Especiais (F Cj Op Esp). 

Seja em operações do ministério, como as Operações Laçador e Curare, seja em 

Grandes Eventos como Copa do Mundo FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, o 

vetor Operações Especiais foi sempre um recurso nobre utilizado. Entretanto, na 

doutrina de operações conjuntas para o estabelecimento da F Cj Op Esp uma 

deficiência é observada, a falta de manuais doutrinários, do nível MD, que orientem a 

estruturação desse comando conjunto e indique, claramente, a sua missão, as suas 

possibilidades e limitações. 

Dessa forma, cresce de importância que as tropas de operações especiais das 

FA estejam cada vez mais integradas no que diz respeito aos planejamentos e às 
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táticas, técnicas e procedimentos (TTP) utilizadas durante operações que envolvam F 

Op Esp das 03 (três) FS, buscando a otimização e a melhoria no emprego destas 

tropas.  

A crescente demanda pelas Op Esp ditada pela atual conjuntura de segurança 

e defesa reconhecida na PND, assim como a prevalência do emprego conjunto 

preconizada pela END, verifica-se na necessidade da busca de um aprofundamento 

em sua integração, o que poderá nos levar à criação de um Comando Conjunto de 

Operações Especiais permanentemente ativado. Para Durão (2015), é necessário 

estudo sobre uma estrutura conjunta de coordenação e controle que possa preencher 

a lacuna existente nas Op Esp conjuntas perfeitamente estruturado. 

Na PND, a configuração internacional, caracterizada por assimetrias de poder, 

gera tensões e instabilidades que contribuem para o surgimento de grupos 

insurgentes e de organizações terroristas ou criminosas e que tendem a incrementar 

a guerra irregular. Ainda que a ocorrência de conflitos generalizados entre Estados 

tenha reduzido, renovam-se aqueles de caráter étnico e religioso, exacerbam-se os 

nacionalismos e fragmentam-se os Estados, cenário propício para o desenvolvimento 

da denominada “guerra híbrida”, que combina distintos conceitos de guerra.  
“Guerra Híbrida” é um conceito cada vez mais adotado para a definição de 
novos conflitos do século XXI, frequentemente chamados de “conflitos do 
futuro”, em que ações de combate convencional são aglutinadas, no tempo e 
no espaço, com operações de natureza irregular, de guerra cibernética e de 
operações de informação, dentre outras, com atores estatais e não-estatais, 
no ambiente real e informacional, incluindo as redes sociais. Sua natureza 
realça características dos conflitos contemporâneos e tornam a definição das 
missões das Forças Armadas muito mais complexa, dinâmica e sofisticada. 
(PND, 2016) 

 

Já a END aborda, adicionalmente, às atribuições constitucionais, que as três 

Forças deverão ter condições de atuar, de forma singular ou conjunta, em operações 

internacionais, quer de caráter expedicionário, de operações de paz ou de ajuda 

humanitária, para atender a compromissos assumidos pelo país ou para salvaguardar 

os interesses brasileiros no exterior e, dessa forma, contribuir com os objetivos da 

política externa exercida pelo Brasil.  

O EB concebe o cumprimento de sua destinação constitucional por meio da 

manutenção da Força Terrestre em adequado estado de prontidão, estruturada e 

preparada para o cumprimento de missões operacionais terrestres, conjuntas e 

interagências. Tal estado de prontidão decorre do contínuo processo de 

transformação, na busca de novas capacidades, sob a orientação das características 
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doutrinárias FAMES. A fim de contribuir no atingimento dos Objetivos Nacionais de 

Defesa (OND), por meio das Estratégias de Defesa (ED) e orientadas por Ações 

Estratégicas de Defesa (AED): 
OND-2: ASSEGURAR A CAPACIDADE DE DEFESA, PARA O 
CUMPRIMENTO DAS MISSÕES CONSTITUCIONAIS DAS FORÇAS 
ARMADAS  
ED-3 Dimensionamento do Setor de Defesa  
AED-14 Articular as três Forças singulares, com ênfase na interoperabilidade.  
AED-15 Incrementar as capacidades das Forças Armadas para emprego 
conjunto.  
AED-17 Incrementar as capacidades das Forças Armadas para atuar em 
operações interagências. (END, 2016) 

 

Diversos fatores explicam a dificuldade em se atingir a integração necessária, 

como as lacunas doutrinárias, a deficiência na interoperabilidade, as restrições de 

meios materiais e recursos financeiros e, sobretudo, a dificuldade enfrentada pelo MD 

para exercer um comando efetivo sobre as Forças. Tal dificuldade é replicada no 

relacionamento entre o comando conjunto e as forças componentes, bem como no 

interior das mesmas, quando conjuntas. Um estudo feito pelo CC (FN) Adilson 

Cappucci Junior afirma que o conceito de comando conjunto permanente de 

Operações Especiais é aplicável nas FA brasileiras, podendo trazer importantes 

benefícios para as mesmas. (CAPPUCI, 2013) 

 

 

4. INDICAÇÃO 1.325/19 e PROJETO DE LEI 1.595/19  
 

Nesta parte do trabalho será feito um estudo pormenorizado da Indicação e do 

Projeto de Lei. Tal situação irá permitir inferir as consequências de sua aprovação 

para o EB e em particular para o COpEsp. 

A Indicação sugere ao Sr Presidente da República a criação do Cmdo Cjto Op 

Esp FA, informando que tal situação já ocorreu em outros Estados de acordo com 

suas necessidades e particularidades, de tal sorte que este mecanismo poderá 

contribuir para segurança necessária frente as ameaças à ascensão pretendida pelo 

país. Nesse sentido foram listados alguns motivos que justificam a criação desta 

estrutura. 

A primeira justificativa é a prevenção e combate ao terrorismo, em que é alegada 

a necessidade do Brasil possuir uma unidade no nível mais alto de capacitação para 

fazer frente a um possível atentado terrorista tanto em âmbito nacional como 
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internacional quando se fizer necessário. Aqui já se faz menção ao Projeto de Lei n° 

1595/2019, que dispõe sobre ações contraterroristas e altera as leis no 10.257, de10 

de julho de 2001, e no 9.807, de 13 de julho de 1999, e dá outras providências. 

A segunda justificativa é a necessária interoperabilidade entre as FA a fim de 

que possa alcançar objetivos que proporcionem uma maior efetividade a estas 

instituições. Com isso poderia alcançar maior integração entre as FS no que tange as 

Op Esp, criar procedimentos operacionais, concentrar capacitação e cursos julgados 

necessários, adestramentos combinados com comandos congêneres de nações 

amigas, somatório dos meios a disposição, maior eficiência nos resultados, evitar 

retrabalho e duplicação, aquisições centralizadas e absorção de tropas de Op Esp de 

outras instituições nacionais. 

Por último, como justificativa, foi elencada a designação do Brasil como aliado 

extra dos EUA fora da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Tal 

condição não confere automaticamente um pacto de defesa com os Estados Unidos, 

e também não confere um pacto de defesa mútua com os Países membros plenos da 

OTAN, mas confere uma variedade de vantagens militares e financeiras que de outra 

forma não poderiam ser adquiridos por esses países sem a designação ou adesão à 

OTAN. Hoje o Brasil está disposto e possui condições de realmente ingressar com 

maior status na OTAN. Uma eventual intenção para mudar o status da parceria 

implicará em alguns avanços, mas também em compromissos e riscos a serem 

assumidos no cumprimento de missões operacionais. Este motivo pode levar a 

necessidade do país ter que enviar tropas de Op Esp quando requisitadas e/ou atrair 

maior atenção de grupos terroristas por esta atual situação. 

Para alcançar estes objetivos, a Indicação propõe a criação gradativa de um 

Cmdo Cjto Op Esp FA, sendo em um primeiro momento instituído seu comandante e 

estado-maior para que sejam tomadas as medidas jurídicas, legislativas, 

administrativas, logísticas e operacionais necessárias à efetivação desta Grande 

Unidade a longo prazo. 

Já o Projeto de Lei n° 1.595/2019 dispõe sobre as ações contraterroristas, cuja 

condução não exclui nem obsta as ações e os procedimentos do Estado voltados para 

a persecução penal dos que praticarem as espécies de crime de terrorismo previsto 

em lei. Tem por objetivo a preservação da vida e será aplicada também para prevenir 

e reprimir a execução de ato que embora não tipificado como crime de terrorismo seja 
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perigoso para a vida humana e aparenta ter a intenção de intimidar ou coagir a 

população civil ou de afetar a definição de políticas públicas por meio de intimidação. 
Art. 2° As ações contraterroristas, empreendidas de forma permanente pelo 
Estado Brasileiro, são aquelas voltadas a prevenir e a reprimir a execução do 
ato terrorista no território nacional, bem como aquelas destinadas ao 
enfrentamento de grupos que atuem contra os princípios fundamentais da 
República Federativa do Brasil por meio de realização de atos terroristas. (PL 
n° 1595/2019) 

 

Quanto ao tema Comando Conjunto de Operações Especiais é tratado 

inicialmente, como se segue: 
Art. 19. O Comando Conjunto de Operações Especiais e o Grupo Nacional 
de Operações Especiais, unidades estratégicas contraterroristas, definidas 
nos incisos X e XI ao caput do art. 23, ativado ou instituído pelo Presidente 
da República em caráter episódico para a solução de crise pontual e 
específica, serão:  
I - diretamente subordinados ao Presidente da República ou a autoridade por 
ele designada; e 
 II - compostos por militares e civis especialmente selecionados, de acordo 
com o regulamento.  (PL n° 1595/2019) 
 

Na sequência aborda de forma a especificar as condições de ativação deste 

comando no Art 23. No inciso que se segue se procura dar os primeiros passos a 

serem dados neste sentido, sendo que normas e condutas administrativas, logísticas 

e jurídicas deverão ser implementadas para a colocação em prática do que prevê este 

Projeto de Lei caso venha a ser aprovado como se apresenta.  
Art. 23. O regulamento especificará:  
X – as condições para a ativação de um Comando Conjunto de Operações 
Especiais integrado por civis e militares, comandado por oficial-general das 
Forças Armadas, responsável pela condução tática das ações 
contraterroristas preventivas extraordinárias e das repressivas, quando a 
análise dos critérios listados nas alíneas do inciso III do art. 9o desta Lei 
indicar que a solução da crise instalada esteja, predominantemente, no 
âmbito da defesa nacional; (PL n° 1595/2019) 

 

Cabe salientar que, embora o Brasil não seja alvo de ataque terrorista, poderá 

ser palco para a perpetração destas ações, uma vez que aumente sua influência e 

participação no concerto das grandes nações. Neste sentido, se observa que este 

projeto de Lei vem ao encontro do amparo legal necessário a execução de operações 

desta natureza, com estas características e necessidades específicas, segundo 

julgamento do autor do projeto. 

Neste contexto, se percebe que o PL 1595/19 foi idealizado para se contrapor a 

situação de um possível ataque terrorista contra o Brasil ou seus interesses 

estabelecendo uma Política Nacional Contraterrorista. A criação do Comando é 
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abordada em poucos pontos do projeto em que seu objetivo maior é tratar sobre as 

medidas, condutas e amparos que a nação deve possuir para fazer frente a este 

cenário complexo e inseguro. Deste modo, fica claro a necessidade de se criar o Cmdo 

Cjto Op Esp para exercer o papel de autoridade militar contraterror no seio das FA e 

em paralelo a autoridade policial contraterror a ser criada dentro da segurança pública 

brasileira. 

 

 

5. ANÁLISE QUALITATIVA DOS QUESTIONÁRIOS  
 

Os questionários enviados a especialistas sobre o assunto e até mesmo ao 

Deputado Major Vitor Hugo, autor da Indicação e do Projeto de Lei, serão analisados 

de forma qualitativa quanto às respostas apresentadas. O propósito é compreender 

as deduzidas levantadas pelos especialistas que responderam o questionário quanto 

às implicações para quem efetivamente terá que lidar com esta provável mudança de 

estrutura no seu cotidiano e a intenção de quem apresentou as propostas. 

A primeira questão pergunta sobre a importância dada pela PND e a END para 

as Op Esp no Brasil. De maneira geral, os especialistas afirmam que tanto um quanto 

o outro documento, dentro dos seus níveis, abordam a questão de forma superficial. 

Alegam que de forma pontual a questão aparece na END que cita a então Brigada de 

Operações Especiais, atual COpEsp. O entendimento é que isso ocorre, pois são 

documentos do mais alto nível na Defesa Nacional. Portanto, só o fato destes 

documentos reconhecerem a importância da manutenção e aprimoramento 

constantes das capacidades de suas Forças de Emprego Estratégico abarcam o 

conceito de Op Esp e o valorizam. 

Já para o Deputado Vitor Hugo, a PND e END não abordam o tema das Op Esp 

e muito menos consideram seu desenvolvimento como um grande objetivo estratégico 

ou dissuasório. 

A segunda questão, questiona sobre qual a importância das Op Esp dentro de 

cada Força e a sua atuação nas operações conduzidas pelo MD. Neste ponto 

percebemos que cada FS, por meio de seus especialistas, tem uma percepção 

diferente. Para os especialistas do EB, as F Op Esp possuem importância elevada 

fato este concretizado pela própria criação do COpEsp e seu emprego constante nas 

operações em que o EB tem sido envolvido, tanto internamente quanto externamente. 
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Entretanto, o MD utiliza-se dessas tropas de maneira reativa, sem ter um 

planejamento estratégico para tal emprego. Para os especialistas da FAB, as Op Esp 

estão passando por um período de transformação e valorização dentro da força. Fato 

devido a uma mudança doutrinária, aumentando o leque de possibilidades de 

emprego nas operações da aeronáutica, faltando a possibilidade de seu emprego nas 

Op de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Quanto às operações conduzidas pelo MD, 

embora importantes ainda são muito poucas e com espectro limitado de atuação. Já 

para os especialistas da MB, as Op Esp tem uma importância relativa, com foco no 

nível tático tendo em vista a dimensão de suas forças, sob o risco de ter estrutura para 

atuar somente no nível Operacional e com isso preterindo as atividades intrínsecas 

da força. Já as operações conduzidas pelo MD tiveram um aumento substancial. 

A terceira questão se refere em que nível as Op Esp devem ser tratadas e se o 

atual dimensionamento atende as expectativas. Segundo os especialistas do EB e de 

acordo com a Doutrina Militar Terrestre, as Op Esp devem ser tratadas no mais alto 

nível presente, sendo vocacionadas para o emprego nos níveis estratégico e 

operacional, o que ocorre quando da ativação da F Cj Op Esp em operações 

conduzidas pelo MD. Foi dito que já existem dois comandos conjuntos ativados 

permanentemente nas FA, o Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) e o 

Comando de Defesa Cibernética (CDCiber) que tem seus assuntos tratados nos níveis 

político-estratégico e contribuem para a interoperabilidade. Para os especialistas da 

FAB, suas tropas de Op Esp são tratadas mais no nível tático pelo pequeno efetivo 

existente e a falta, ainda, de uma doutrina específica. Os especialistas da MB creditam 

que as Op Esp estão em um crescente dentro da força. O que antes se encontrava no 

nível tático para seu emprego apresentou um grande avanço com a criação do 

Comando Naval Op Esp, elevando para o nível operacional a coordenação destas 

tropas. 

De acordo com o Deputado Vitor Hugo, as Op Esp deveriam estar diretamente 

ligadas ao Comandante de cada Força Singular e na hipótese de um Comando 

Conjunto, ligadas diretamente ao Ministro da Defesa, porém hoje estão ligadas aos 

Comandantes de Área ou a seus Comandos Subordinados. 

Na quarta questão foi abordado quais seriam os principais desafios nesta área 

no atual cenário nacional. De acordo com os especialistas do EB, o maior desafio está 

na correta adequação da doutrina de Op Esp em que se busca responder qual seria 

o momento ideal para o seu emprego e em quais circunstâncias, levando em 
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consideração que essas operações são uma ferramenta que busca indicar como 

responder a um desafio, faltando responder o “para que”, que deverá ser respondido 

por documentos elaborados em níveis superiores como a PND e END. Segundo os 

especialistas da FAB creditam que o maior desafio é a compreensão do papel 

importante exercido pelas tropas de Op Esp na atualidade e a necessária 

consolidação de uma doutrina conjunta para o emprego dessas tropas de forma 

conjunta. Por outro lado, os especialistas da MB se preocupam com a falta de respaldo 

jurídico existente, dificuldade de formação, posições conflitantes dentro das Op Esp, 

falta de um comando e controle eficaz e intenção dos comandantes de forma clara e 

precisa para atingir os efeitos desejados.  

O Deputado Vitor Hugo aborda que o principal desafio atualmente é criar o 

Comando Conjunto de Operações Especiais e desenvolver a interoperabilidade. Para 

tanto se deve desenvolver maior integração entre as três FA no que tange às Op Esp, 

facilitar a criação de procedimentos operacionais, realizar a concentração de 

capacitação e cursos de formação especiais quando julgados necessários, aumentar 

a capacidade de realização de adestramento com grandes Comandos Conjuntos de 

Nações Amigas, aumentar a capacidade de combate, aumentar a eficiência dos 

resultados, reduzir duplicação e retrabalho, otimizar as aquisições centralizadas, 

possibilitar a absorção de contingentes de operadores especiais das Forças Auxiliares 

e quando, julgado necessário, criar a possibilidade de recrutamento de quadros 

especiais fora das Forças Armadas.  

Foi perguntado na quinta questão qual deve ser o caminho a ser percorrido 

dentro e fora das Forças Armadas. Neste item, os especialistas do EB abordam a 

necessidade de incentivar a interoperabilidade por meio de adestramentos e 

operações conjuntas. Além disso, o fortalecimento da doutrina conjunta com ênfase 

na logística, tendo a partir da criação de uma célula de Op Esp no MD, sem 

desvalorizar os Comandos singulares já e existentes, más sim seu incremento. 

Segundo os especialistas da FAB, os passos estão sendo dados como a criação das 

F Cj Op Esp nas operações conduzidas pelo MD. Acreditam que criação de um EM 

Cjto Op Esp no MD com uma doutrina específica seria um avanço importante e 

decisivo na consolidação desta vertente nos combates modernos. Para os 

especialistas da MB, ainda é cedo para ocorrer a integração das Op Esp fora das FS, 

podendo ocorrer um aumento das operações conjuntas a cargo do MD bem como a 
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criação de uma seção neste ministério para tratar do assunto. O caminho a ser 

percorrido ainda é muito longo, devendo as FS resolver suas questões internas antes. 

Quanto ao caminho a ser seguido, para o Deputado, primeiramente, se deve 

estruturar um grupo de estudo com membros de Op Esp das três Forças para realizar 

o planejamento da implantação do projeto. Na próxima fase, estabelecer o EM desse 

Comando junto ao MD para o início da implantação. Por fim, criar o Comando 

Conjunto. Contudo, o grupo de estudo deverá mapear todas as ações que deverão 

ser travadas junto ao Parlamento para aprovação e liberação de orçamento. 

Na sexta questão foi perguntado se a F Cj Op Esp atende para aquilo que se 

destina. De acordo com os especialistas do EB esta força atende de forma parcial por 

ser uma estrutura temporária, com poder limitado e pouca interoperabilidade, tendo 

como ponto positivo estar no mais alto nível e em par de igualdade com as Forças 

Componentes, além de possuir alguma doutrina quanto ao seu emprego. Para os 

especialistas da FAB esta força atende de forma parcial por ser temporária e quando 

da sua desativação o que foi aperfeiçoado em termos de interoperabilidade se perde. 

Já para os especialistas da MB esta força atende para aquilo que se destina que é um 

problema militar específico, contribuindo para algum avanço na parte doutrinária. 

O sétimo ponto abordado foi quais as conclusões que se chega ao analisar a 

Indicação (INC 1325/19) e o Projeto de Lei (PL 1595/19) a cerca da criação do 

Comando Conjunto de Operações Especiais. Os especialistas do EB, de maneira 

geral, acreditam que os documentos referenciados para se consolidarem necessitam 

de um efetivo consenso em todos os níveis decisórios e, particularmente, entre os 

Comandos das FA da necessária adequação e padronização doutrinária entre nossas 

Forças Singulares. Além da definição de recursos financeiros e humanos disponíveis 

e claro, a presença efetiva de iminentes ameaças, como a terrorista. Desta forma, esta 

mudança se justificaria. Já para os especialistas da FAB, estes documentos vêm 

caminhando no sentido de uma tendência mundial com relação a organização das 

tropas de Op Esp e que para tanto deverá ocorrer uma priorização dentro das FS e 

entendimento da sua importância pelo poder político. Por outro lado, os especialistas 

da MB são de parecer contrário quanto a criação deste Cmdo, mesmo porque para 

eles a interoperabilidade já ocorre quando da realização dos exercícios e operações 

conjuntas sob coordenação do MD. 
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Neste ponto, o Deputado considera que os documentos de sua autoria buscam 

alavancar e melhorar esta situação, uma vez que estamos atrasados em relação às 

grandes nações. 

Na próxima pergunta, foi levantada a dúvida de qual deverá ser o 

dimensionamento e status atribuído ao Comando Conjunto de Operações Especiais 

proposto. Segundo os especialistas do EB, deveria ser estabelecido inicialmente um 

EM Cjto Op Esp, coordenado pelo CEMCFA para assessoramento quanto ao emprego 

das tropas de Op Esp das FS, com a missão de harmonizar a doutrina, logística e 

inteligência quando ocorrer operações a cargo do MD. Neste caso, seriam 

adjudicadas tropas a este Cmdo para a coordenação deste emprego, sendo que os 

Cmdo singulares de Op Esp continuariam existindo subordinados as FS respectivas. 

Já para os especialistas da FAB, deveria ser criado um Cmdo Cjto, Cmt e EM, sob o 

Cmdo de um Of General do EB, pois este possui o maior efetivo de tropas de Op Esp 

que teriam como finalidade coordenar o emprego das tropas, fomentar a 

interoperabilidade, doutrina e logística destas tropas. Para os especialistas da MB, tal 

comando não deve existir. 

De acordo com o Deputado Vitor Hugo, o dimensionamento e status deverão ser 

proporcional ao tamanho do nosso País, considerando uma implantação escalonada 

e gradual de acordo com as nossas limitações em recursos. O Comando Conjunto 

deveria ser comandado por um Oficial General do último posto, no entanto para um 

correto e equacionado desenvolvimento estável ele deve ser alternado entre as três 

Forças, ficando, assim, condicionados ao fato na Marinha e na Força Aérea existirem 

ou não um Oficial General do último posto com o curso de Op Esp. Como alternativa, 

inicialmente, poderia ser comandado por um Oficial General mais novo ou não se 

priorizar o fato do Comandante possuir o curso de Op Esp. 

Foi perguntado quais serão, nesse cenário, as consequências e repercussões 

da possível criação deste Cmdo Cjto Op Esp. Para os especialistas do EB, tal medida 

poderia trazer benefícios as tropas de Op Esp, mas existem riscos iminentes, e que, 

para mitigar tais ameaças, seria interessante esperar um momento mais oportuno. 

Seria necessária a consolidação da doutrina e das estruturas de cada FS voltadas 

para suas tropas de Op Esp, sendo que todo o processo deveria ter um planejamento 

político-estratégico de longo prazo. Já os especialistas da FAB afirmam ser inevitável 

tal evolução, sendo que tal mudança enfrentaria resistências dentro das FA, o que 

não inviabiliza os benefícios que tal medida poderia trazer as tropas de Op Esp em 
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termos de interoperabilidade, doutrina e logística. De acordo com os especialistas da 

MB esta futura situação não deve ocorrer. 

Neste ponto, o Deputado autor da INC e do PL deixa evidente que o Brasil dará 

um grande e importante passo no combate ao terrorismo e terá seu poder dissuasório 

aumentado consideravelmente. 

Por fim, para os especialistas do EB as tropas de Op Esp possuem dentro da FT 

reconhecimento, prestígio, prioridade e respeito por parte de seus comandantes fruto 

de suas capacidades e desempenho nas missões que lhe são impostas. Tal situação 

não se reflete de mesmo modo nas outras FS o que por si só já é um fator a ser 

considerado. Para tanto há que se levar em conta as idiossincrasias existentes e a 

aceitação do Alto Comando de cada FS e em particular de seus Comandantes desta 

possível mudança. Já para os especialistas da FAB tal mudança é necessária como 

a que já ocorreu em países do chamado primeiro mundo. Tal fato poderia proporcionar 

às FA uma abreviação no caminho da evolução para o emprego conjunto de suas 

tropas de Op Esp. Agora, os especialistas da MB acreditam que com a criação do 

Comando Naval de Op Esp, Organização Militar (OM) vocacionada às Operações 

Especiais e de Informação, que visa adequar a estrutura organizacional do Comando 

de Operações Navais, não se faz necessária a criação deste comando na estrutura 

no MD. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesta parte do trabalho serão apresentadas as recomendações provenientes do 

estudo realizado sobre a provável criação do Cmdo Cjto Op Esp FA em decorrência 

da INC e do PL estudados. Neste sentido, após o entendimento dos conceitos sobre 

operação conjunta, operações especiais e novas doutrinas, bem como a 

apresentação de três tipos destes comandos no mundo, de como a INC e PL abordam 

o assunto e análise das respostas dos questionários, segue-se algumas observações 

e recomendações. 

A intenção é proporcionar argumentações ao decisor sobre a possível aceitação 

da Indicação e aprovação do Projeto de Lei, contribuindo para o entendimento de 

como a criação do Cmdo Cjto Op Esp FA poderá impactar do EB e em particular no 
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COpEsp. Com isso, tal situação poderá ocorrer de maneira mais harmoniosa e efetiva, 

além de ser vetor para uma maior integração e interoperabilidade entre as FS.  

Já é realidade no contexto do MD e nas estruturas das FA dois comandos 

conjuntos ativados permanentemente que prestam um importante trabalho na defesa 

dos interesses da nação, sendo eles o COMAE e o CDCiber. 

Esses dois comandos por serem conjuntos demonstram o atual direcionamento 

da Defesa em buscar capacidades conjuntas para fazer frente a desafios presentes 

com base nos cenários atuais e futuros. São estruturas permanentemente ativadas 

sob comando de um oficial general, tendo seu efetivo composto por militares das três 

forças. Tal situação permite ser flexível o suficiente para, sem solução de 

continuidade, operar em tempo de paz ou de crise/conflito. Neste sentido, para a 

criação do Cmdo Cjto Op Esp FA pode-se utilizar das expertises, experiências e 

conhecimentos já obtidos quando da criação e emprego destas estruturas abordadas. 

Entretanto, se faz necessário resguardar as diferenças que existem nestas áreas do 

conhecimento, podendo acrescentar lições aprendidas aos passos que devam ser 

dados para uma maior efetividade das propostas apresentadas para criação da nova 

estrutura a ser proposta. 

Outro ponto a ser abordado é qual o status, subordinação, áreas e limites de 

atuação que serão dados a este novo comando. A cultura organizacional de nossas 

FS deve ser observada a fim de proporcionar uma criação o menos penosa e de mais 

fácil aceitação nas estruturas já existentes, respeitando as idiossincrasias de cada FA. 

Para tanto, é necessário a criação de um grupo de trabalho intra e entre as FS com o 

objetivo de definir a melhor estratégia para o cumprimento da determinação política. 

Tal situação será de fundamental importância para a tomada da consciência 

situacional e da definição de passos a serem dados para efetivação da estrutura 

definida. Cabe salientar, que tal fato não pode delapidar os já escassos recursos 

financeiros das FS e sim ser criado uma linha de crédito distinta para este novo Cmdo. 

Aliado a isso, é necessário detalhar alguns pontos que são tocados na Indicação 

quanto a estruturação deste Cmdo Cjto. Tais como, quem será o responsável pelo 

Comando, qual sistema de rodízio será implementado, qual a contribuição em termos 

de efetivos por cada FS, como serão enviados os recursos entre outros pontos. A 

preocupação reside em se respeitar o espaço de cada FS, sendo que uma nova 

organização que será criada dentro do MD subordinada diretamente ao Chefe do 
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Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas não poderá ser ponto de atritos futuros 

e sim de ações sinérgicas. 

Além disso, é necessário que ocorra em um primeiro momento a adoção correta 

de como e de qual forma se dará o processo desta criação. De maneira geral, deverá 

ser feita em duas fases, primeiro dentro das forças e depois no âmbito do MD. Neste 

ponto, o EB está com seu trabalho adiantado, uma vez que suas tropas de Op Esp já 

se encontram diretamente subordinadas ao COpEsp. Desta forma, esta mudança será 

facilitada para o exército o que não implica na correta definição de como deve ocorrer 

estes passos até a consolidação do comando conjunto, para tanto deverão ser 

estabelecidos protocolos e pontos de controle. Outro ponto importante é a não 

generalização da atividade Op Esp, o que a torna especial é o fato das suas 

especificidades e priorização. 

Neste sentido, os modelos já adotados por outros países devem servir de norte 

e de orientação para a correta definição de qual deve ser o melhor caminho a ser 

tomado. Cabe salientar que dos modelos apresentados o que mais se alinha a cultura 

organizacional e idiossincrasias de nossas FS é o modelo francês com as alterações 

julgadas necessárias. Em um primeiro momento seria ativado um EM Cjto no MD para 

coordenar as operações conjuntas que vierem a ocorrer. Contudo, a atuação dos 

Cmdo Op Esp das FS não poderão ter o seu papel diminuto e nem relativizado. 

Ao estudar a INC e o PL se percebe um grande peso e uma centralização na 

temática das operações contraterror. Este assunto possui grande importância e 

carrega grande apelo junto a comunidade nacional e internacional, mas as Op Esp 

são muita mais abrangentes do que isto. Desta forma, existe a necessidade de deixar 

claro que as atribuições e capacidades deste Cmdo vão muito além daquilo escrito 

nos documentos que propuseram sua criação. Nele ocorre uma redução do escopo 

das atividades e tarefas que poderão e são desencadeadas pelas tropas de Op Esp 

das FS. As tropas de Op Esp possuem além da missão de contraterrorismos, 

atribuições como reconhecimento especial, guerra irregular, ações diretas, apoios as 

operações de GLO, assessoramento especiais entre outras. 

Quanto ao conceito de integração e interoperabilidade, os mesmos devem ser 

incrementados com a criação desta nova estrutura. Todavia, cabe salientar que nem 

todo material e equipamento empregado pelas tropas de Op Esp são idênticos. Na 

grande maioria existem similitudes, sendo que em alguns casos há materiais 

específicos para cada força. Deste modo, estes produtos deverão ser adquiridos ou 
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desenvolvidos para quem utiliza. Deve-se definir quem será responsável pela logística 

destas tropas uma vez que a mesma poderá estar subordinada diretamente ao MD 

em operações. 

Quanto a formação ser conjunta existem alguns pontos a observar que poderão 

trazer mais problemas que melhoras. As tropas de Op Esp têm áreas especificas de 

atuação e a plena habilidade e competência para atuação é conseguida depois de 

muito tempo de dedicação e treinamento. Logo a formação deverá ser mantida dentro 

das FS, pois as peculiaridades de cada tropa levam critérios de formação 

diferenciados, além do que estes militares são de diferentes matizes desde a sua 

formação básica. No que diz respeito ao seu treinamento e emprego serem conjunto 

é o que deve ocorrer de forma corrente e constante. Para tanto, o MD deverá planejar 

os adestramentos desta nova capacidade dentro do cenário visualizado como uma 

ferramenta na mão do Comandante do TO/A Op. 

Além disso, deve ocorrer a ligação destas tropas com as suas FS, mesmo porque 

haverá operações singulares em que o emprego destas tropas se fará necessário para 

atender o comando de sua origem. Com isso, deverá se manter alguma priorização 

para responder esta demanda apresentada pelas FS a suas tropas de Op Esp. Deve 

ser estabelecido o ciclo de carreira destes militares que impactaram na política de 

pessoal de cada FS. Ademais, na atual legislação o tempo de permanência fora da 

Força é limitado, sendo que os elementos que compõe tropas de Op Esp permanecem 

por muito tempo na atividade. Deste modo, a legislação deverá ser alterada a fim de 

que tal situação se acrescente.  

Quanto a entrada de civis neste Cmdo Cjto há que se fazer um estudo mais 

pormenorizado para se definir esta possibilidade. Nunca foi cultura ou atitude de 

nossas FA colocarem civis no front em suas atividades de maior complexidade e risco. 

Deverá ocorrer todo um amparo legal e protocolos para que tal situação ocorra. 

Contudo, não se vê no meio civil pessoal habilitado para compor equipes 

operacionais, sendo que este aporte poderá ocorrer nos níveis mais altos de 

assessoramento. 

Por outro lado, se deve identificar o correto alinhamento do EB com MD para a 

criação do Cmdo Cjto Op Esp FA com observância a PND e a END. Aqui cabe uma 

atenção especial no que se concerne as Op Esp, pois existe a necessidade de um 

arcabouço político e legal para a sua real aplicação. A execução de operações em 

que ocorre o emprego desta ferramenta se faz necessário o estabelecimento de 
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protocolos e regras de engajamento específicas a fim de conceder aos militares 

envolvidos a segurança jurídica necessária. 

Durante a análise dos questionários enviados a especialistas e ao próprio autor 

da INC e PL, se percebe alguns pontos de toque e concordância. De maneira geral, 

os especialistas concordam que esta situação poderá ocorrer e trazer benefícios para 

as instituições. Contudo, acreditam que o momento não é o melhor porque existe a 

necessidade de um maior amadurecimento da atividade e consolidação das estruturas 

já existentes, sendo que a importância dos comandos singulares já existentes não 

deve ser diminuída ou relativizada e sim acrescida com maior aporte de recursos e 

incremento da interoperabilidade. Neste sentido, se percebe que no futuro esta 

situação poderá ocorrer e para que a mesma seja assertiva e efetiva medidas para 

mitigar os pontos controversos e de atritos devem ser tomadas. 

Já o autor da INC e PL, afirma que suas propostas visam elevar as tropas de Op 

Esp ao nível que o país buscar alcançar. Deste modo, terá o poder e a capacidade de 

fazer frente aos desafios futuros, tendo a capacidade dissuasória necessária, 

particularmente na questão do combate ao terrorismo. 

Destarte, que o trabalho realizado procurou de forma acadêmica tratar o assunto 

em pauta, respeitando a cultura organizacional e as idiossincrasias de cada FS. Cabe 

salientar que o viés conjunto contribui, sem dúvida alguma para o aumento da 

interoperabilidade e racionalização de recursos. Todavia, a especificidade das Op Esp 

não possibilita uma total integração de todas as vertentes das tropas das três FS. Não 

resta dúvida que a possibilidade da criação deste Comando é real e que para tanto 

estudos mais completos e detalhados deverão ser realizados a fim de subsidiar o Alto 

Comando do EB, da melhor maneira possível, em como potencializar a formação, 

adestramento e emprego de um dos seus mais importantes vetores, o COpEsp.  

Por fim, se verifica que ao estudar o assunto o EB, particularmente o COpEsp, 

estão à frente das tropas de Op Esp das outras FS. Tal Cmdo já conta com 

organização, estrutura e recursos próprios, tendo suas capacidades e competências 

reconhecidas e empregadas tanto nacionalmente como internacionalmente. A 

preocupação em decorrência da criação deste Cmdo seria a perda de autonomia do 

COpEsp ou de sua subordinação direta ao MD. Deste modo, o assunto deverá ser 

analisado com profundidade, a fim de mitigar esses riscos e propor soluções que 

possam atender a este cenário futuro mantendo esta capacidade dentro da FT. 
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APÊNDICE A 
 

COMANDO CONJUNTO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 
QUESTIONÁRIO – CPEAEx 2020 

 
1. De acordo com a experiência e as operações já realizadas, na opinião do Sr qual a 
importância dada pela Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia Nacional de 
Defesa (END) para as Operações Especiais (Op Esp) no Brasil? 
 
2. Qual a importância das Op Esp dentro da Força e a sua atuação nas operações 
conduzidas pelo Ministério da Defesa (MD)? 
 
3. De acordo com a avaliação do Sr em qual nível as Op Esp devem ser tratadas e se 
o atual dimensionamento atende as expectativas? 
 
4. Dada a relevância das Op Esp como ferramenta que dispõe um Comandante para 
a solução de conflitos. Para o Sr, quais seriam os principais desafios nesta área no 
atual cenário nacional? 
 
5. Na busca da integração das Op Esp, de forma conjunta, qual deve ser o caminho a 
ser percorrido dentro e fora das Forças Armadas (FA)? 
 
6. Na atual doutrina preconizada pelo MD, ocorre a constituição da Força Conjunta de 
Operações Especiais. Na opinião do Sr, tal força atende ao que se destina e porque? 
 
7. Ao analisar a Indicação (INC 1325/19) e o Projeto de Lei (PL 1595/19) que aborda 
o assunto em tela, quais as conclusões que o Sr chega a cerca da criação do 
Comando Conjunto de Operações Especiais?  
 
8. Qual deverá ser o dimensionamento e status atribuído ao Comando Conjunto de 
Operações Especiais proposto? 
 
9. Neste cenário quais serão as consequências e repercuções da possível criação 
deste Comando Conjunto de Operações Especiais? 
 
10. Outras informações e aportes julgados necessários pelo Sr? 
 


