
 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  

 
 
 
 

  
CAP MB UILIAM BERNARDO DE JESUS DO ESPÍRITO SANTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GLOBALIZAÇÃO CRIMINAL: ORDENAMENTO JURÍDICO PARA O 

EMPREGO DAS FORÇAS ARMADAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2020 



 
 

 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  

 
 
 
 
 

CAP MB UILIAM BERNARDO DE JESUS DO ESPÍRITO SANTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em que medida o ordenamento jurídico de emprego das Forças Armadas do 

Brasil se faz importante para a sociedade brasileira nas prevenções e 
repressões a crimes 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2020  

Trabalho acadêmico apresentado à 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 
como requisito para a especialização 
em Ciências Militares com ênfase em 
Direito Militar. 



 
 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 
DECEx         -        DESMil 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
(EsAO/1919) 

DIVISÃO DE ENSINO / SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
FOLHA DE APROVAÇÃO 

Autor: Cap MB Uiliam Bernardo de Jesus do Espírito Santo 

 

Título: Em que medida o ordenamento jurídico de emprego das Forças Armadas 
do Brasil se faz importante para a sociedade brasileira nas prevenções e 
repressões a crimes 

Trabalho Acadêmico, apresentado à Escola 
de Aperfeiçoamento de Oficiais, como 
requisito parcial para a obtenção da 
especialização em Ciências Militares, com 
ênfase em Direito Militar, pós-graduação 
universitária lato sensu. 

BANCA EXAMINADORA 

Membro Menção Atribuída 

 
_____________________________ 

EMERSON RODRIGUES DA SILVA - Maj 
Cmt Curso e Presidente da Comissão 

 

 
____________________________________ 
ANDERSON JOSÉ SOARES DE LIMA - Cap 

1º Membro 

 

 
_____________________________ 

THIAGO BORGES DE AMORIM - Cap 
2º Membro e Orientador 

 

 
 

___________________________________________________ 
UILIAM BERNARDO DE JESUS DO ESPÍRITO SANTO – Cap 

Aluno 
 

 
 
 
 

APROVADO EM ___________/__________/__________ CONCEITO: _______ 

http://www.ebaula.eb.mil.br/ebaula/user/view.php?id=5411&course=1


 
 

Em que medida o ordenamento jurídico de emprego das Forças Armadas do Brasil se 
faz importante para a sociedade brasileira nas prevenções e repressões a crimes 

 
 

Uiliam Bernardo de Jesus do Espírito Santo* 
 

RESUMO 

O ordenamento jurídico para o emprego das Forças Armadas do Brasil vem sendo 

atualizado constantemente e se faz importante para a sociedade brasileira nas 

prevenções e repressões de crimes. O mundo vive atualmente um fenômeno 

chamado Globalização Criminal, e o Brasil, maior país da América Latina em extensão 

territorial e populacional, se inclui nesse processo. 

Verifica-se, hoje, que um bom ordenamento jurídico para o emprego das forças 

armadas, usado da melhor forma possível, pode ser aplicado para a repressão e até 

mesmo prevenção dos diversos tipos de crimes existentes no estado brasileiro.  

 

Palavras-chave: Globalização criminal. Ordenamento jurídico. Forças Armadas. 

Crimes. Militar. Segurança. 

 

ABSTRACT 

 

The legal framework for the employment of the Armed Forces of Brazil has been 

constantly updated and is becoming important for Brazilian society in preventing and 

repressing crimes. The world is currently experiencing a phenomenon called Criminal 

Globalization, and Brazil, the largest country in Latin America in terms of territory and 

population, is included in this process. 

Today, it appears that a good legal order for the use of the armed forces, used in the 

best possible way, can be applied for the repression and even prevention of the 

various types of crimes existing in the Brazilian state. 

 

Keywords: Criminal globalization. Legal order. Armed forces. Crimes. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em que medida o ordenamento jurídico para o emprego das Forças Armadas do 

Brasil se faz importante para a sociedade brasileira nas prevenções e repressões de 

crimes? 

Essa é uma pergunta complexa de ser respondida quando se trata de um país 

com cerca 212 milhões de habitantes 

(https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/, acesso em 01/09/2020) e uma 

área geográfica com cerca de 8.510.295,914 km2 

(https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-

territorial/15761-areas-dos-municipios.html?=&t=o-que-e, acesso em 01/09/2020). O 

Brasil é um país imenso, comparado com os demais países do mundo, o que dificulta 

a administração das Unidades Federativas e, principalmente, a fiscalização de suas 

fronteiras. 

O mundo vive atualmente um fenômeno chamado globalização criminal. E o 

Brasil, maior país da América Latina em extensão territorial e populacional, se inclui 

nesse processo. 

Verificou-se que as Forças Armadas contribuíram e podem contribuir mais, de 

acordo com as vontades dos poderes constitucionais (legislativo, executivo e 

judiciário) na repressão e, até mesmo, prevenção de diversos tipos de crimes, como 

os previstos no Código Penal (DECRETO-LEI 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940): 

crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a propriedade 

imaterial, crimes contra a organização do trabalho, crimes contra o sentimento 

religioso e contra o respeito aos mortos, crimes contra a dignidade sexual, crimes 

contra a família, crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a paz pública, 

crimes contra a fé pública e crimes contra a administração pública. 

Mas então, para que o nosso país precisa de Força Armada? Por que? Qual o 

interesse do Estado em ter uma Força Armada? Será que as Forças Armadas 

representam uma vontade da sociedade, caracterizando como sua força e garantia de 

segurança? Por que defender o nosso país? Para que defender? As respostas 

parecem óbvias, mas é a partir dessas perguntas que passamos a pensar mais sobre 

as hipóteses de emprego e a importância das Forças Armadas no país no cenário 

atual, um cenário de narcotráfico, de globalização criminal. 

https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/15761-areas-dos-municipios.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/15761-areas-dos-municipios.html?=&t=o-que-e
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Para responder as perguntas anteriores, faz-se necessária uma descrição e 

análise de normas e leis anteriores à Constituição Federal de 1988, pois a história 

ajuda na compreensão e construção do conhecimento, apresentando possíveis 

causas e consequências de fatos sociais tão importantes para a sociedade.  

Trata-se, portanto, de assunto de grande interesse abordar esse tema na atual 

conjuntura e sua importância para a sociedade brasileira nas prevenções e repressões 

a crimes, razão pela qual cresce de importância a análise da atual legislação de 

emprego das Forças Armadas do Brasil. 

Apresentemos, antes de tudo, alguns conceitos importantes para o entendimento 

dessa pesquisa, definidos todos pelo Supremo Tribunal Federal. Pode-se definir 

norma como um preceito de direito (DINIZ, 2010, p. 394). A lei pode ser um ato 

normativo primário ou uma norma jurídica. A norma, portanto, abrange um conjunto 

maior de leis.  

Ordenamento jurídico é um conjunto de normas ou de leis, que podem ser 

organizados de forma hierárquica, ressaltando-se a necessidade de uma lei 

constitucional para validar as demais leis infra-constitucionais. E jurisprudência ou 

sistema normativo é simplesmente um conjunto de leis sobre conteúdos de teor 

científico semelhantes (do livro do Bobbio-Curso de Filosofia do Direito). Crime, último 

termo, mas não menos importante, seria uma conduta praticada pelo homem, 

selecionada previamente como nociva ao convívio social. 

 

2. PROBLEMA 

O atual ordenamento jurídico de emprego das forças armadas pode ajudar na 

prevenção e repressão a crimes? 

Verifica-se que é pouco o conhecimento histórico que a população tem sobre o 

ordenamento jurídico de emprego das Forças Armadas nas repressões e prevenções 

aos crimes, sendo esse conhecimento pouco abordado pelos estabelecimentos de 

ensino educação brasileira, e muito menos pela educação familiar. 

Observa-se que escolas e universidades não mantêm um preparo para ensino 

do ordenamento jurídico de emprego das forças armadas, somente aos estudantes 

de alguns cursos, como o de Ciências Militares (AMAN), Ciências Navais (Escola 

Naval), Ciências Aeronáuticas (AFA), Direito, Relações Internacionais, e Segurança 

Pública, por exemplo. 
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3. OBJETIVOS 

O objetivo principal desse trabalho é conhecer a história da legislação brasileira 

de emprego das Forças Armadas, bem como tornar público esse ordenamento 

(conjunto de leis) durante a atual guerra da informação, discutindo em que nível se dá 

a importância do emprego das Forças Armadas, principalmente na repressão e 

prevenção a crimes no Brasil. 

Como objetivos específicos, podemos citar:  

- Apresentar para a sociedade a importância de se conhecer a história da 

estrutura e funcionamento das Forças Armadas na prevenção e repressão de crimes 

no Brasil; 

- Suscitar a importância da contribuição da população para a eficácia do emprego 

das Forças Armadas no Brasil, já que a população pode exercer poder diretamente, 

propondo ações conforme as suas vontades; 

- Abordar a expansão histórica com ações subsidiárias das atribuições das 

Forças Armadas para abranger prevenções e repressões a diversos tipos de crimes. 

 

4. JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

- Este trabalho justifica-se pelas dificuldades apresentadas e visualizadas no 

desconhecimento verificado que a população brasileira tem sobre a legislação de 

emprego das Forças Armadas e sua importância para o Brasil; 

- Esse conhecimento é importante, pois facilita a participação da população no 

combate e repressão a crimes. 

 

5 REVISÃO DE LITERATURA 

Este artigo conduzirá toda a base para produção do conhecimento, pois fornece 

as informações primordiais para o desenvolvimento do tema. 

Vejamos, em linhas gerais, e a partir dos esclarecimentos introdutórios, do que 

se trata a história do ordenamento jurídico das Forças Armadas sob o olhar das 

Constituições anteriores à Constituição de 1988. 

A primeira Constituição do Brasil foi a de 1824: a Constituição Política do Império 

do Brasil, elaborada por um Conselho de Estado e outorgada pelo Imperador D. Pedro 

I, também conhecida como Carta de Lei de 25 de Março de 1824. 
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O Título 4º, Do Poder Legistativo, CAPITULO I, Dos Ramos do Poder Legislativo, 

e suas atribuições, em seu Art. 13, aponta que o Poder Legislativo no Brasil era 

delegado á Assembléa Geral com a Sancção do Imperador. Destaco aqui a sanção 

do Imperador, pois era essa sanção que definia as atribuições da Assembléa Geral, 

dentre elas, como assim diz o Art. 15, incisos XI e XII: 

 

XI. Fixar annualmente, sobre a informação do Governo, as forças de mar, e 
terra ordinarias, e extraordinarias. 
XII. Conceder, ou negar a entrada de forças estrangeiras de terra e mar 
dentro do Imperio, ou dos portos delle. 

 

O Art. 102 afirmava que o Imperador era o Chefe do Poder Executivo, e o exercita 

pelos seus Ministros de Estado. Dentre suas principais atribuições, o imperador podia: 

 

V. Nomear os Commandantes da Força de Terra, e Mar, e removel-os, 
quando assim o pedir o Serviço da Nação. 
VIII. Fazer Tratados de Alliança offensiva, e defensiva, de Subsidio, e 
Commercio, levando-os depois de concluidos ao conhecimento da 
Assembléa Geral, quando o interesse, e segurança do Estado permittirem. 
Se os Tratados concluidos em tempo de paz envolverem cessão, ou troca de 
Torritorio do Imperio, ou de Possessões, a que o Imperio tenha direito, não 
serão ratificados, sem terem sido approvados pela Assembléa Geral.  

IX. Declarar a guerra, e fazer a paz, participando á Assembléa as 
communicações, que forem compativeis com os interesses, e segurança do 
Estado. 
XV. Prover a tudo, que fôr concernente á segurança interna, e externa do 
Estado, na fórma da Constituição. 

 

O TITULO 5º da Constituição de 1824, CAPITULO VIII, Da Força Militar, expunha 

sobre a Força Militar do Império e suas atribuições na segurança e defesa do Estado: 

 

Art. 145. Todos os Brazileiros são obrigados a pegar em armas, para 
sustentar a Independencia, e integridade do Imperio, e defendel-o dos seus 
inimigos externos, ou internos. 
Art. 146. Emquanto a Assembléa Geral não designar a Força Militar 
permanente de mar, e terra, substituirá, a que então houver, até que pela 
mesma Assembléa seja alterada para mais, ou para menos. 
Art. 147. A Força Militar é essencialmente obediente; jamais se poderá reunir, 
sem que lhe seja ordenado pela Autoridade legitima. 
Art. 148. Ao Poder Executivo compete privativamente empregar a Força 
Armada de Mar, e Terra, como bem lhe parecer conveniente á Segurança, e 
defesa do Imperio. 
Art. 149. Os Officiaes do Exercito, e Armada não podem ser privados das 
suas Patentes, senão por Sentença proferida em Juizo competente. 

Art. 150. Uma Ordenança especial regulará a Organização do Exercito do 
Brazil, suas Promoções, Soldos e Disciplina, assim como da Força Naval. 
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(Vide Decreto nº 30, de 1839) (Vide Decreto nº 31, de 1839). 

 

O Decreto nº 30, de 22 de fevereiro de 1839, dava uma nova organização ao 

Exercito do Brasil, e assim o Regente, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro 

Segundo, Decretou uma nova Organisação do Exercito do Imperio do Brasil. 

Com uma organização fixada por Decreto, possuindo força normativa e 

regulamentação detalhada. Demonstrando a importância em se manter uma 

organização do Exercito do Império do Brasil para ser empregado em toda ocasião de 

ameaça externa e interna, a favor da segurança do Império. 

Assim como o Decreto nº 30, o Decreto nº 4.173, de 6 de maio de 1868, 

reorganizou o Corpo de Fazenda da Armada, e o Decreto nº 4.542-a, de 30 de junho 

de 1870 reorganizou o serviço de Fazenda nos navios da Armada. 

A Constituição de 1891 sucedeu a Constituição de 1824, e o Art 14 passou a 

mencionar as forças de terra e mar como instituições nacionais permanentes, 

destinadas à defesa da Pátria no exterior e à manutenção das leis no interior:  

“A força armada é essencialmente obediente, dentro dos limites da lei, aos seus 

superiores hierárquicos e obrigada a sustentar as instituições constitucionais”. 

O CAPÍTULO III, Das Atribuições do Poder Executivo, em seu Art 48, 

considerava que competia privativamente ao Presidente da República: 

 
3º) exercer ou designar quem deva exercer o comando supremo das forças 
de terra e mar dos Estados Unidos do Brasil, quando forem chamadas às 
armas em defesa interna ou externa da União; 
4º) administrar o exército e a armada e distribuir as respectivas forças, 
conforme as leis federais e as necessidades, do Governo nacional. 

 
O Exército federal (Art 87), assim chamado na época, iria se compor de 

contingentes que os Estados e o Distrito Federal eram obrigados a fornecer, 

constituídos de conformidade com a lei anual de fixação de forças. Ficava abolido o 

recrutamento militar forçado, e o Exército e a Armada iria ser composto pelo 

voluntariado, sem prêmio e na falta deste, pelo sorteio, previamente organizado.  

Logo após a Constituição de 1891, veio a Constituição de 1934, conhecida como 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 16 DE 

JULHO DE 1934), e já apresentava um Preâmbulo semelhante a Constituição de 

1988, demonstrando a vontade do povo na formulação das leis: 

 
Nós, os representantes do povo brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dim%2030-1839?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DIM%204.173-1868?OpenDocument
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reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para organizar um regime 
democrático, que assegure à Nação a unidade, a liberdade, a justiça e o 
bemestar social e econômico, decretamos e promulgamos a seguinte. 
  

Com a Constituição de 1934, observava-se que competia privativamente à 

União (Art 5º): 

V - organizar a defesa externa, a polícia e segurança das fronteiras e as 
forças armadas; 
XI - prover aos serviços da polícia marítima e portuária, sem prejuízo dos 
serviços policiais dos Estados; 

 
O TÍTULO I, Da Organização Federal, CAPÍTULO III, Do Poder Executivo, 

SEÇÃO II, Das Atribuições do Presidente da República, definia em seu Art 56, a 

competência privativa do Presidente da República, que exercia a chefia suprema das 

forças militares da União, administrando-as por intermédio dos órgãos do alto 

commando, e podia decretar a mobilização das forças armadas. 

A partir dessa Constituição, podemos observar que foi criado o TÍTULO VI, Da 

Segurança Nacional. O Art 159 salientava que todas as questões relativas à 

segurança nacional seriam estudadas e coordenadas pelo Conselho Superior de 

Segurança Nacional e pelos órgãos especiais criados para atender às necessidades 

da mobilização. Incumbiria ao Presidente da República a direção política da Guerra 

(Art 160), sendo as operações militares da competência e responsabilidade do 

Comandante em Chefe do Exército ou dos Exércitos em campanha e do das Forças. 

As Forças Armadas e as polícias militares faziam parte do mesmo capítulo 

nessa Constituição, e eram elementos que atuavam tanto na defesa do Estado 

quanto na segurança coletiva: 

 
Art 162 - As forças armadas são instituições nacionais permanentes, e, dentro 
da lei, essencialmente obedientes aos seus superiores hierárquicos. 
Destinam-se a defender a Pátria e garantir os Poderes constitucionais, e, 
ordem e a lei. 

Art 167 - As polícias militares são consideradas reservas do Exército, e 
gozarão das mesmas vantagens a este atribuídas, quando mobilizadas ou a 
serviço da União. 

 

A Constituição de 1937, CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, 

DE 10 DE NOVEMBRO DE 1937, trouxe uma nova forma de organização do Estado, 

tratando-se de segurança nacional, visto que havia nesse período uma instabilidade 

política, tal como o conteúdo preliminar da Constituição assim o afirma: 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL , 
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ATENDENDO às legitimas aspirações do povo brasileiro à paz política e 
social, profundamente perturbada por conhecidos fatores de desordem, 
resultantes da crescente a gravação dos dissídios partidários, que, uma, 
notória propaganda demagógica procura desnaturar em luta de classes, e da 
extremação, de conflitos ideológicos, tendentes, pelo seu desenvolvimento 
natural, resolver-se em termos de violência, colocando a Nação sob a funesta 
iminência da guerra civil; 
ATENDENDO ao estado de apreensão criado no País pela infiltração 

comunista, que se torna dia a dia mais extensa e mais profunda, exigindo 
remédios, de caráter radical e permanente; 
ATENDENDO a que, sob as instituições anteriores, não dispunha, o Estado 
de meios normais de preservação e de defesa da paz, da segurança e do 
bem-estar do povo; 
Sem o apoio das forças armadas e cedendo às inspirações da opinião 
nacional, umas e outras justificadamente apreensivas diante dos perigos que 
ameaçam a nossa unidade e da rapidez com que se vem processando a 
decomposição das nossas instituições civis e políticas; 
Resolve assegurar à Nação a sua unidade, o respeito à sua honra e à sua 
independência, e ao povo brasileiro, sob um regime de paz política e social, 
as condições necessárias à sua segurança, ao seu bem-estar e à sua 

prosperidade, 
decretando a seguinte Constituição, que se cumprirá desde hoje em todo o 
Pais. 

 

Competia privativamente ao Presidente da República, Art. 74, g), exercer a 

chefia suprema das forças armadas, administrando-as por intermédio dos órgãos do 

alto commando (Redação dada pela Lei Constitucional nº 9, de 1945). 

Durante esse período, a SEGURANÇA NACIONAL, entendido aqui tanto a 

Defesa do Estado quanto a Segurança Pública, era assegurada pelas forças armadas: 

 

Art 161 - As forças armadas são instituições nacionais permanentes, 
organizadas sobre a base da disciplina hierárquica e da fiel obediência à 
autoridade do Presidente da República. 
Art 162 - Todas as questões relativas à segurança nacional serão estudadas 
pelo Conselho de Segurança Nacional e pelos órgãos especiais criados para 
atender à emergência da mobilização. 
Art 163 - Cabe ao Presidente da República a direção geral da guerra, sendo 
as operações militares da competência e da responsabilidade dos 
comandantes chefes, de sua livre escolha. 

Art 164 - Todos os brasileiros são obrigados, na forma da lei, ao serviço militar 
e a outros encargos necessários à defesa da pátria, nos termos e sob as 
penas da lei. 

 
Em 1940, o Decreto-lei nº 2848 surgiu para aplicar o Código Penal, mas não 

houve aqui qualquer regulamentação sobre atribuições das Forças Armadas em 

combate a crimes. Somente a atribuição constitucional de garantir a lei e a ordem 

poderia dar força normativa às Forças Armadas para exercer um poder de polícia no 

Brasil. Segundo o Vocabulário Jurídico (Tesauro) 

(http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarTesauro.asp, acesso em 01/09/2020) 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarTesauro.asp
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o poder de polícia é, com base no princípio da supremacia do interesse público sobre 

o privado, o poder que o Estado pode usar para restringir o exercício de um direito 

individual em razão de um potencial benefício decorrente dessa restrição. No entanto, 

as Forças Armadas só podem aplicar esse poder de polícia conferido pelo Estado 

mediante uma norma temporária, não podendo exercer esse poder assim como os 

elementos da segurança pública. 

Após a Constituição de 1969, veio a Constituição de 1988. O Titulo V da CF/88, 

a partir do artigo 136, aborda 3 capítulos muito importantes sobre a Defesa do Estado 

e das Instituições Democráticas, dentre eles estão os assuntos sobre as Forças 

Armadas e um último capítulo sobre a Segurança Pública. 

O art. 142 da Constituição Federal de 1988 declara 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 essas instituições destinam-se à 

defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer 

destes, da lei e da ordem. Aqui observamos os detalhes acrescentados em 

comparação às Constituições anteriores, principalmente a capacidade de iniciativa de 

cada poder constitucional para garantir a lei e à ordem.  

Art. 142, da CF/88:  

§ 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na 
organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. 
§ 2º Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. 
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares. 

 
 
6 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, revisão de literatura, argumentação e discussão de resultados. 

3.1 Procedimentos Metodológicos  

Os procedimentos se constituíram de 03 (três) etapas: fase exploratória, analítica 

e conclusiva. A fase exploratória incluiu a investigação do problema, através de 

revisão de literatura. A fase analítica incluiu a pesquisa documental centrada na 

análise do conceito e a fase conclusiva abordou formas de aplicação da legislação, 

além do estudo das hipóteses levantadas.  
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3.2 Instrumentos  

Para coleta dos dados, foram feitas coletas documentais, a serem realizadas 

de forma a organizar os documentos lidos, possibilitando assim conclusões 

fundamentadas na análise dos dados.  

3.3 Análise dos Dados  

A análise dos dados, após coleta e organização, obedeceu à seguintes etapas: 

a) Identificação através das informações levantadas; 

b) Análise comparativa dos resultados; 

 

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após análise histórica da legitimidade das Forças Armadas, conclui-se que o 

emprego das Forças Armadas em operações de segurança pública voltou a ser 

amplamente discutido juridicamente, pois notou-se uma debilidade dos órgãos de 

segurança pública, e então, o emprego das Forças Armadas passou a ser citado como 

opção para resolver o problema da criminalidade. 

Durante o período de organização das instituições militares, ocorrido durante a 

monarquia, as Forças Armadas destinavam-se basicamente à consolidação da 

independência do Brasil e a combater o inimigo estrangeiro. Este cenário se modifica 

após a proclamação da República, uma vez que o Exército e a Marinha passam a 

buscar uma participação mais ativa nas decisões políticas do país. Isto pode ser 

perfeitamente compreendido ao analisarmos as contribuições dadas pelos militares 

em assuntos de interesse nacional, tais como a própria proclamação da República. 

 Após a proclamação da República, com a promulgação da Constituição 

Republicana de 1891, o texto constitucional passou a prever no seu art. 6º, inciso III, 

que o governo federal não poderia intervir nos Estados da Federação, exceto "para 

restabelecer a ordem e a tranqüilidade nos Estados, à requisição dos respectivos 

Governos". A ideia de posicionar as Forças Armadas como garantidoras da ordem é 

repetida nas Constituições de 1934 (art. 162), de 1937 (art. 166, in fine), de 1946 (art. 

177), de 1967 (art. 92, §1º), de 1969 (art. 91) e, finalmente, no art. 142 da Constituição 

Federal de 1988. 

O artigo Art. 142 da CF de 1988 prevê claramente o emprego dessas forças em 

operações de segurança pública condicionado à requisição dos poderes 
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constitucionais e sob a autoridade do Presidente da República. Não podem, portanto, 

agir sem serem requisitadas e sem a autorização do chefe do executivo federal. 

Apesar da possibilidade de utilizar-se as Forças Armadas na garantia da lei e da 

ordem, ou seja, em operações internas relativas à segurança pública, entendemos, 

com base no artigo 144 da Constituição Federal, que esse emprego deve dar-se como 

último recurso de defesa dessas instituições. O já citado artigo do texto constitucional 

lista os órgãos que possuem a tarefa precípua de preservar a ordem pública: polícia 

federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias 

militares e corpos de bombeiros militares. 

          Como podemos constatar, as Forças Armadas não estão incluídas em 

nenhum de seus incisos. Tal constatação demonstra o caráter subsidiário com que os 

militares federais devem ser empregados em operações dessa natureza. Esta idéia é 

reiterada pelo artigo 15, § 2º, da Lei Complementar 97/1999, que dispõe sobre as 

normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. Diz 

o referido parágrafo: 

"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". 

 
Além das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública citados no art. 

144 da Constituição Federal, também encontramos a Força Nacional de Segurança 

que, como entidade de caráter federal, possui a atribuição, conferida através do 

Decreto 5.289/04, de atuar em "atividades de policiamento ostensivo destinadas à 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 

2º). 

 Apesar de algumas pequenas distinções vocabulares, porém de mesmo 

significado, pode-se notar a presença em quase todos os textos constitucionais da 

expressão "lei e ordem". A lei, segundo nos ensina o ilustre professor Miguel Reale, é 

quando a Norma escrita constitui um direito, "introduz algo de novo com caráter 

obrigatório no sistema jurídico em vigor, disciplinando comportamentos individuais ou 

atividades públicas". 

Dos ensinamentos de Miguel Reale podemos extrair duas conclusões: a primeira 

é que o papel das Forças Armadas, segundo o art. 142 do texto constitucional vigente, 
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é o de proteger os direitos inseridos no nosso ordenamento jurídico. Em uma análise 

mais ampla, ao defender a lei e a ordem, as Forças Armadas estão imbuídas na tarefa 

de prover ao Estado condições que lhe permitam efetivamente proteger os bens 

jurídicos por ele tutelados, sem os quais, tornar-se-ia impraticável a vida em 

sociedade. A segunda conclusão, ainda analisando os ensinamentos do eminente 

jurista, é que a lei também se presta a disciplinar o comportamento dos indivíduos em 

sociedade e as atividades da Administração Pública, ou seja, às Forças Armadas, 

como parte integrante da Administração Pública, cabe a fiel observância às leis. Sua 

atuação como garantidora da legalidade deve dar-se conforme o que a lei determina 

e estritamente dentro dos seus limites. 

Com relação à ordem, citada desde a primeira Constituição republicana, 

acreditamos ser esta um reflexo da influência positivista sofrida pelos militares durante 

o fim do Império e os primeiros anos da República. Naquela época, os oficiais do 

Exército passavam por um curso de formação mais voltado para as ciências técnicas 

do que para as disciplinas militares. 

Ao proclamar-se a República, com a inegável participação e influência desses 

militares, o ideário positivista passa a ser inserido por eles em todos os aspectos da 

vida pública brasileira, do lema "Ordem e Progresso", inscrito no pavilhão nacional, ao 

texto da Constituição de 1891, que em vários dos seus artigos cita a palavra ordem 

com o intuito de orientar as relações jurídicas e a conduta social. 

Ainda em relação à ordem, vale destacar que, segundo o sociólogo 

estadunidense Edward Alsworth Ross, a ordem na sociedade não é algo que surge 

espontaneamente do comportamento dos indivíduos, ela é fruto do controle social e é 

através deste que ela se impõe. Segundo Ross, seria impossível existir uma 

sociedade sem ordem. 

A ordem pregada pela filosofia positivista, e segundo esta, requisito 

indispensável ao progresso, acaba por acarretar na necessidade de um rigoroso 

controle social que veio somar-se ao modelo de controle social que já era praticado 

no Brasil durante o período colonial.  

De acordo com a visão histórica e política do país, as Forças Armadas, como 

entidades estatais de maior poder bélico, isto é, com uma maior capacidade 

repressora, são vistas como adequadas à imposição dessa ordem desejada. 
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Essa herança positivista vem firmando-se no texto constitucional brasileiro ao 

longo do tempo, mais especificamente ao longo de todo o período republicano. É essa 

a ordem que o texto constitucional vigente determina que seja mantida, inclusive, e 

em última instância, com o emprego do poderio bélico das Forças Armadas. 

Após análise e comparação dos aspectos históricos e político-sociais que 

levaram às Forças Armadas a serem inseridas no ordenamento jurídico como as 

guardiãs constitucionais da lei e da ordem, ao longo da história do país, as Forças 

Armadas, através de uma ativa participação no processo decisório, acabaram 

inserindo em toda a sociedade sua filosofia e ideologia.  

A Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, dispõe sobre as normas gerais 

para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, e o Decreto nº 3.897, 

de 24 de agosto de 2001, fixa as diretrizes para o emprego das Forças Armadas na 

garantia da lei e da ordem, e dá outras providências.  

Interpretando estes dispositivos com uma metodologia científica jurídica, com a 

utilização da hermenêutica (interpretação jurídica conforme os fatos sociais, a lei, os 

costumes e jurisprudência), pode-se concluir que a análise e comparação histórica da 

legitimidade das Forças Armadas e seus empregos, corroboram para a prevenção e 

repressão a diversos tipos de crimes, mais especificamente os codificados no 

Decreto-lei 2848, de 1940. 

Segundo o art. 1º da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999: 

 
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.  

 
O Parágrafo único afirma que sem o comprometimento de sua destinação 

constitucional, cabe também às Forças Armadas o cumprimento das atribuições 

subsidiárias explicitadas nesta Lei Complementar. 

O art. 6º declara que o Poder Executivo definirá a competência dos 

Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para a criação, a 

denominação, a localização e a definição das atribuições das organizações 

integrantes das estruturas das Forças Armadas. 

A Marinha, o Exército e a Aeronáutica dispõem de efetivos de pessoal militar 
e civil, fixados em lei, e dos meios orgânicos necessários ao cumprimento de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3897.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3897.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp97.htm
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sua destinação constitucional e atribuições subsidiárias. 
Constituem reserva das Forças Armadas o pessoal sujeito a incorporação, 
mediante mobilização ou convocação, pelo Ministério da Defesa, por 
intermédio da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, bem como as 
organizações assim definidas em lei.  

 
 
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há duas maneiras de combater: uma, segundo as leis; a outra, pela força. A 

primeira forma é própria dos homens, a segunda, dos animais. Mas, a primeira 

frequentemente não basta, é preciso recorrer à segunda. Não há lei nem Constituição 

que possa pôr um freio à corrupção universal. (Maquiavel). 

A conclusão dada por Maquiavel reflete as questões de estudo e objetivos 

propostos no início deste trabalho. Conclui-se que a presente investigação atendeu 

ao pretendido, ampliando a compreensão sobre “o” ordenamento jurídico de emprego 

das forças armadas do Brasil desde a sua independência até a atualidade e “um” 

ordenamento jurídico de emprego das forças armadas semelhante ao emprego das 

forças de segurança pública, somado ao seu papel de defesa do Estado.  

Além disso, a própria história nos mostra a importância de um sistema normativo 

voltado para a segurança interna e externa, visto que essa vontade foi colocada em 

lei, possuindo força normativa e expressão, seja do imperador, durante as 

Constituições do Império, seja numa República Federativa, tal como a atual 

Constituição de 1988 demonstra. 

A revisão de literatura possibilitou uma passagem e comparação entre as 

Normas e Constituições nos diversos períodos do Brasil (colonial, império, república), 

concluindo que a identificação de elementos das forças caracterizam as principais 

necessidades dos militares no nosso país.  

Dessa forma, entende-se que com a evolução histórica e doutrinária, as leis 

poderiam, futuramente, abranger muito mais um emprego das forças armadas com 

características semelhantes às das forças de segurança pública, caso o Estado assim 

desejasse. Entretanto, acredita-se que a eficiência desse emprego se dará a partir do 

momento em que um diálogo, comunicação social e maior divulgação para a 

sociedade seja transmitida toda forma de emprego das forças armadas e seus 

resultados, que são muito benéficos.  

Conclui-se, portanto, que é importante o conhecimento da história do 

ordenamento jurídico de emprego das forças armadas e sua divulgação para a 
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sociedade brasileira, exigindo uma maior interação entre as partes, para incrementar 

a iniciativa popular de leis no desenvolvimento do Brasil. 
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