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RESUMO
O presente estudou buscou ressaltar a importância do adestramento em lutas no fiel cumprimento e
respeito às regras de engajamento por parte de nossas tropas por ocasião do emprego em missões
reais. Trouxe a fundamentação jurídica no âmbito do direito internacional humanitário e no âmbito do
direito interno, das próprias regras de engajamento. Trabalharmos, ainda, algumas consequências
jurídicas e administrativas às quais podem ser sujeitos os militares em operações em caso de
descumprimento das respectivas normas de engajamento e em caso de se excederem no uso do
poder estatal. Buscamos, ainda, uma visão ampla, a partir do universo de oficiais de carreira,
empregados em missões reais de Garantia da Lei e da Ordem, a despeito de como que é entendida a
necessidade das instruções de lutas para o emprego em missão real por parte desse universo.
Ademais, buscou-se evidenciar a importância da instrução de lutas para o desenvolvimento de
atributos da área afetiva como a disciplina, autoconfiança, autocontrole, camaradagem, resistência,
persistência.
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Regras de Engajamento, Direito Internacional Humanitário, Direito Constitucional, Direito
Administrativo, Tropas Federais, Crimes Militares.

RESUMEN
El presente estudio buscó enfatizar la importancia del entrenamiento en las luchas en el fiel
cumplimiento y respeto de las reglas de compromiso de nuestras tropas con motivo del empleo en
misiones reales. Trajo la base legal bajo el derecho internacional humanitario y bajo el derecho
interno, las reglas de compromiso en sí. También trabajaremos en algunas consecuencias legales y
administrativas a las que los militares pueden estar sujetos en operaciones en caso de incumplimiento
de las respectivas reglas de enfrentamiento y en caso de exceder el uso del poder estatal. También
buscamos una visión amplia, desde el universo de oficiales de carrera, empleados en misiones reales
de Garantía de la Ley y el Orden, a pesar de cómo se entiende la necesidad de instrucciones de
lucha para el empleo en una misión real por parte de este universo Además, buscamos resaltar la
importancia de la instrucción de lucha para el desarrollo de atributos en el área afectiva tales como
disciplina, autoconfianza, autocontrol, camaradería, resistencia, persistencia.
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente as tropas do Exército Brasileiro são cada vez mais empregadas em

missões de emprego real, mais especificamente em missões relativas à Garantia da

Lei e da Ordem. Nesse contexto, fica evidente a real necessidade de termos tropas

bem adestradas e bem instruídas, cientes de sua missão constitucional, e seguras das

possibilidades e das necessidades de emprego da força.

Essas operações asseguradas pela égide da Constituição Federal, com amparo

no seu art. 142, por serem uma demanda da própria sociedade, além de serem, a

nosso ver, a última linha de solução estatal para as demandas apresentadas, sofrem

grande cobertura da mídia nacional e internacional. Nesse contexto, cresce de

importância a necessidade de se mitigarem as possibilidades de falhas humanas em

operações, uma vez que procedimentos errados podem expor toda uma operação em

andamento, como também comprometer a credibilidade do emprego do exército

perante a sociedade brasileira.

Para cada operação são emitidas as respectivas regras de engajamento pelo

Comando do Exército, as quais estão tanto alinhadas com as normas de Direito

Internacional Humanitário, resultante de tratados e convenções internacionais,

ocorridos principalmente no período pós Segunda Guerra Mundial, como alinhadas

com as normas de Direito Público Interno, como o Direito Constitucional,

Administrativo e Penal.

As regras de engajamento seguem uma linha de progressividade do uso da

força, que evidencia o uso dos meios suficientes e necessários para se atingir aquela

finalidade efetiva. Aumentou-se o emprego de armamentos e munições voltados para

missões de combate não convencional, como munições elastômero, granadas

lacrimogênias, tonfas, lança granadas, dentre outros. Esse tipo de material,

inicialmente fora chamado de armamento não-letal, por se acreditar que não possuíam

capacidade de matar aqueles que sofressem seus efeitos. Entretanto, conforme foram

sendo empregados, tanto pelas tropas federais, como pelas polícias, concluiu-se pela

relativa letalidade desses armamentos e munições, uma vez que caso não se fossem

obedecidas determinadas norma de emprego, seus efeitos poderiam ser letais. Em

vista disso, passou-se a nova denominação de armamento e munição menos letal.
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A mídia nos traz casos de emprego desses armamentos que não atingem a sua

finalidade: quando geram a morte de quem recebe seus efeitos e quando se visualiza

uma outra maneira de emprego da força estatal sem necessariamente se fazer uso de

armamentos menos letal, ou seja de uma forma não gradativa e moderada. Ambas as

possibilidades podem trazer a responsabilização do estado e do agente.

A instrução bem realizada, individual e coletiva, diminui as possibilidades de

uma das duas situações acima acontecer, da onde podemos concluir que é

imprescindível o adestramento constante e eficaz de nossas tropas, em todos os

níveis, quanto ao uso desse material, para se evitar a falha humana, e que por

negligência, imprudência ou imperícia, nossos militares falhem em sua missão.

A instrução de lutas entraria nesse contexto como instrumento eficaz e eficiente

nas missões de emprego relacionadas às missões de Garantia da Lei e da Ordem,

posto que em determinadas circunstâncias a perícia no combate corpo a corpo pode

evitar que se empregue desnecessariamente algum tipo de armamento ou munição,

letal ou menos letal. Ou ainda, pode servir como meio para o emprego desses

próprios materiais não letais.

Por exemplo, em uma situação hipotética, em que seja necessária a prisão de

um suspeito desarmado, mesmo que o suspeito não oferecesse muita resistência,

quem estaria mais apto a realizar o procedimento de imobilização e efetivação da

prisão, o militar que tivesse o conhecimento e a prática de instruções de lutas ou o

que não os tivesse? Se imaginarmos outra situação, onde esse mesmo suspeito

oferecesse grande resistência à condução, o que seria mais apropriado, o emprego de

algum meio menos letal, como o uso de spray pimenta ou armamento de choque, ou o

emprego eficaz de técnicas de imobilização de combate fruto de uma boa instrução de

lutas? Imaginemos, ainda, uma outra situação, aonde o militar, ao estar sendo

empregado em uma situação de Garantia da Lei e da Ordem, tentar ser agredido por

um cidadão desarmado, ou mesmo uma senhora tomada por um descontrole

momentâneo ao ver um parente seu, preso em flagrante, sendo conduzido pelas

Tropas Federais?

Em todas as situações apresentadas, fica evidente a necessidade de termos

militares operando em condições de empregar técnicas de combate de defesa pessoal,
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como instrumentos eficientes de se chegar a imobilização de suspeito ou do agressor,

que certamente trariam menos desgaste à imagem do Exército Brasileiro, que o

emprego de armamentos menos letal ou mesmo de armamentos letais, sendo,

portanto, mais adequados a determinadas situações de Operações de Garantia da Lei

e da Ordem.

Outro aspecto a se considerar é o fato de as instruções de lutas desenvolverem

atributos atitudinais, como a disciplina, autoconfiança, autocontrole, camaradagem,

resistência, persistência, dentre tantos outros, que podem ser considerados como

fundamentais para militares que estão sendo empregados em combate. Tais atributos

devem ser trabalhados nos períodos de instrução individual e de adestramento. A

instrução de lutas pode ser considerada extremamente eficiente para se chegar a

esse objetivo.

1.1 PROBLEMA

Nesse ambiente de grande demandas sociais relacionadas à segurança pública

para o emprego de Tropas Federais em operações de Garantia da Lei e da Ordem,

como greves de polícias estaduais, grandes eventos, intervenção Federal, dentre

outras crises, alinhados à grande pressão da mídia, nacional e internacional, e da

própria população para o uso correto e eficaz da força, que vem junto ao poder de

polícia concedido ao exército, que surge a nossa pergunta, que é escopo do presente

trabalho: qual a importância da instrução de lutas para a efetividade da

progressividade do uso da força nas missões de emprego real do Exército Brasileiro?

Em outras palavras, buscaremos entender a importância das instruções de

lutas de nossas tropas para que ela se encontre em melhores condições no

cumprimento das missões reais de emprego em Operações de Garantia da Lei e da

Ordem, obedecendo ao princípio do emprego progressivo da força.

O manual base de instrução de Lutas do Exército Brasileiro apresenta

padronizações quanto à condução e quanto às instruções propriamente dita

relacionadas ao combate corpo a corpo, considerando a instrução de combate corpo-

a-corpo como intrinsecamente relacionada ao aumento do poder de combate e à

operacionalidade das nossas tropas. Evidencia, ainda, a necessidade de
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determinadas tropas terem intensificadas essas instruções, como as Unidades de

Polícia e as Unidades Especiais.

O presente artigo visa, por meio de uma análise bibliográfica e documental, além

de um questionário pragmático, ressaltar a importância da instrução de lutas para o

emprego de nossas tropas em missão real, sobretudo no que se refere ao emprego

progressivo da força e, como consequência, ao aumento da operacionalidade de

nossas tropas.

1.2 OBJETIVOS

A fim de se compreender a importância da instrução de lutas para as missões de

emprego do Exército Brasileiro, buscamos com o presente estudo evidenciar a

vinculação entre o adestramento em combate corpo a corpo com a efetividade da

progressividade do uso da força nas missões de emprego real do Exército Brasileiro.

Para atingirmos o respectivo objetivo geral, traçamos os objetivos específicos

abaixo elencados:

a) Identificar o princípio da progressividade do uso da força nas regras de

engajamento em missões reais e sua relação com o direito internacional

humanitário.

b) Reconhecer a relação das regras de engajamento em missões reais e com o

direito público interno.

c) Identificar a relação das instruções de lutas no desenvolvimento de atributos

necessários ao emprego de tropas em missões reais.

d) Reconhecer, a partir da opinião de oficiais de carreira, as principais relações

entre o adestramento em lutas das tropas do Exército Brasileiro com o

respeito às regras de engajamento em missões de Garantia da Lei e da

Ordem.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

A presente pesquisa se justifica em virtude da necessidade de se seguir

fielmente às regras de engajamento no emprego em missões reais pelo Exército
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Brasileiro, que são alinhadas às normas de Direito Internacional Humanitário e ao

Direito Interno.

Nos termos do Art. 213. do Código Penal Militar, incorrerá no crime de maus

tratos o agente que em exercício da função militar, expor a perigo a vida ou a saúde

de outrem, ao abusar de meios de correção ou disciplina, para os fins de tratamento

ou custódia. A pena poderá ser aumentada ainda se a ação do militar provocar lesão

grave ou a morte. Nesse sentido, entendemos que poderá incorrer nesse tipo penal

aquele agente que utilizar de meios coercitivos excessivos para os fins a que se

destinam. Daí inferimos que as regras de engajamento, com todo o seu embasamento

jurídico, devem ser fielmente seguidas e que a falta de conhecimento e adestramento

em lutas dificultaria o trabalho dos militares empregado em missão real. Isso porque

inevitavelmente nessas missões acontecem situações que necessitam de tal

adestramento, uma vez que mormente os militares se deparam com cidadãos

desarmados e que os desacatam e resistem às suas ordens legais.

Nesse sentido, buscamos enfatizar a necessidade de se intensificarem a

instrução de lutas como instrumento eficaz no adestramento da tropa para o

cumprimento dessas normas em missões reais.

Em determinadas situações é imprescindível que o militar detenha o

conhecimento e a prática das instruções de lutas, uma vez que não será possível

empregar meios menos letal e, muito menos, meios letais.

O não cumprimento das regras de engajamento ou do uso desnecessário e

ineficiente da força por parte das nossas tropas, pode expor e desgastar grandes

operações.

Nossas tropas estão constantemente sendo empregadas em missões que

necessitam do adestramento em lutas, visando não extrapolar o emprego da força

permitido aos militares em operações. A seguir, temos o exemplo de um caso recente

em que militares estavam de serviço em um posto de bloqueio na Vila Militar do Rio de

Janeiro, quando foram desacatados por um cidadão, o qual veio a agredir o sargento

comandante da patrulha. Nesse caso, os militares que estavam na ocorrência

conseguiram realizar a imobilização do homem, sem, no entanto, empregarem suas
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armas ou outro meio coercitivo. Conforme um trecho dos termos da denúncia do MPM,

contra o civil desse caso apresentado:
“O Sargento insistiu que ele descesse, mas o acusado não atendeu e proferiu as
seguintes ameaças: 'você não me conhece e não sabe com quem está mexendo,
quero ver tirar essa farda e fazer na mão comigo e se tu é homem. ' Imediatamente o
acusado desceu da moto e se dirigiu até o graduado e desferiu-lhe um soco em seu
supercílio direito, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de
delito acostado aos autos, momento em que o Indiciado foi imobilizado para cessar as
agressões e recebeu voz de prisão. “1

Esse caso, ocorrido em um serviço de rotina, em uma área sob jurisdição militar,

ilustra bem como se faz necessário que a tropa empregada esteja bem adestrada em

todos os níveis e nos principais assuntos relacionados ao seu emprego. Nesse caso,

onde o réu foi o cidadão que desacatou, ressalta-se o nível de conhecimento e

segurança das regras de engajamento da tropa, o que sem sombra de dúvidas passou

pelas instruções de lutas, como se pode constatar no ato de imobilizar o agressor para

em sequência prendê-lo. A conduta, irrefutavelmente dentro da legalidade, no caso em

tela, além de dar credibilidade à força, impediu transtornos jurídicos à união e aos

seus agentes, uma vez que não deixou margem acusações infundadas por excesso

ou abuso de poder.

Desse modo, a fundamentação do nosso trabalho está baseada nessas

situações que inevitavelmente se apresentarão às tropas empregadas em missões,

onde se veem obrigadas a utilizar a força contra pessoas desarmadas.

2 METODOLOGIA

Nesta seção, definiremos as formas como obteremos o embasamento

teórico necessário à pesquisa.

Realizaremos uma revisão teórica do assunto, através das consultas a manuais

e doutrina jurídica, além de consultas a revistas periódicos e a outros trabalhos

científicos que tem relação com o tema.

1 STM – APELAÇÃO Nº 7001238-78.2019.7.00.0000, Relator: Min. MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, Data de Julgamento: 01/06/2020 a 04/06/2020 - Data de publicação: 19/06/2020.
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No decorrer de pesquisa realizaremos os seguintes procedimentos:

apresentação da pesquisa bibliográfica relacionada à instrução de lutas no Exército

Brasileiro, ao Direito Internacional Público, Direito Penal Militar, Regras de

Engajamento, Emprego do Exército Brasileiro em Missões de Garantia da Lei.

Utilizaremos, inicialmente, como suporte à pesquisa, as análises doutrinárias de

Direito Internacional Público, além de análises trazidas por doutrinadores a respeito do

uso excessivo da força e do descumprimento das regras de engajamento.

Analisaremos também outros trabalhos científicos relacionados ao tema discutido,

tratando sobre a relação da doutrina militar terrestre com as instruções de luta

desenvolvidas pelo Exército.

Por fim, confrontaremos essas abordagens doutrinárias do uso excessivo da

força, com situação hipotéticas, nas quais a utilização de conhecimentos das

instruções de lutas, bem trabalhados poderiam levar ao fiel cumprimento das nossas

normas de engajamento para missões de GLO.

A pesquisa será bibliográfica, com o intuito de se analisar inicialmente aquilo

que nossas Leis, doutrina e manuais nos trazem a respeito das regras de

engajamento e sobre o Direito Internacional Humanitário, enfatizando o aspecto do

uso progressivo da força.

Na sequência, analisaremos a instrução de lutas do Exército Brasileiro como

instrumento de instrução eficaz na condução do adestramento das tropas para

missões de emprego real.

Por fim, buscaremos relacionar a importância da instrução de lutas para nossas

tropas para se alcançar o emprego progressivo da força e como que o combate corpo-

a-corpo quando empregado de forma eficiente, ampara o emprego e facilita a

aplicação das regras de engajamento em nossas ações de emprego real.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

Nossa pesquisa foi realizada inicialmente buscando trazer conceitos

relacionados às regras de engajamento, buscando sua relação com as normas de

Direito Internacional Humanitário e com as normas de Direito Interno.



8

Buscamos pesquisa nas publicações no limite temporal a partir de 2005, uma

vez que a partir desse ano se evidencia o crescente emprego do Exército Brasileiro

em missões de emprego real.

Foram utilizadas as palavras-chave regra de engajamento, direito internacional

dos conflitos armados, normas constitucionais, instrução de lutas no Exército

Brasileiro, uso progressivo da força, abuso de poder, crime de maus tratos, Operações

de Garantia da Lei e da Ordem, em sítios da internet, em Doutrinas e em Jornais

relacionados ao tema em questão.

A abordagem realizada foi em torno principalmente das operações militares de

não guerra, especificamente em Operações de Garantia da Lei e da Ordem. Embora

ao tratarmos do Direito Internacional dos Conflitos Armados, de maneira sucinta e

genérica, tratamos de operações da ONU e de Conflitos Armados Internacionais.

Nosso enfoque foi trabalhar com as recentes participações das tropas do Exércitos

com militares que participaram em operações de Garantia da Lei da Ordem: Operação

São Francisco 2015, Operação São Cristóvão 2018, Greve da Policia Militar do Estado

de Pernambuco 2016, Operação Potiguar (I, II e III) e Garantia da Votação e Apuração

2016 e 2018.

a. Critério de inclusão:

- Estudos sobre regras de engajamento no Contexto do Direito Internacional

dos Conflitos Armados;

- Estudos sobre regras de engajamento no Contexto do Direito Interno (Direito

Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal);

- Estudos e manuais acerca do desenvolvimento da instrução de lutas no

âmbito do Exército brasileiro; e

- Doutrinas, leis e jurisprudência acerca de crimes praticados por agentes

públicos no exercício funcional.

b. Critério de exclusão:

- Estudos relacionados ao desenvolvimento da instrução de lutas no Exército

Brasileiro não relacionados com o emprego de tropas em missão real; e

- Estudos que abordam o emprego de tropas em operações de Garantia da Lei

e da Ordem sem ênfase nas regras de engajamento.
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2.1.1 Regras de Engajamento

Regras de engajamento é uma terminologia muito utilizada na atualidade e

vem sendo compreendida no âmbito internacional como uma norma relacionada à

procedimentos e limites relacionados à utilização do uso da força para emprego de

determinada tropa, de acordo com os objetivos específicos de cada missão. A seguir,

apontaremos algumas definições mais específicas a cerca dessa terminologia, uma

vez que é basilar para o desenvolvimento do presente trabalho. Inicialmente,

apresentamos a definição trazida pelo Glossário das Forças Armadas, a seguir:
“REGRAS DE ENGAJAMENTO – Caracteriza-se por uma série de
instruções pré-definidas que orientam o emprego das unidades que se
encontram na área de operações, consentindo ou limitando determinados
tipos de comportamento, em particular o uso da força, a fim de permitir
atingir os objetivos políticos e militares estabelecidos pelas autoridades
responsáveis. Dizem respeito à preparação e à forma de condução tática
dos combates e engajamentos, descrevendo ações individuais e coletivas,
incluindo as ações defensivas e de pronta resposta.”2

Internacionalmente, as regras de engajamento são denominadas de Rules

of Engagement, ou simplesmente de ROE. A seguir, apresentamos a definição

trazida pelo Glossário do Exército Espanhol:

“Diretivas emanadas pela autoridade militar para especificar as
circunstâncias e limitações nas quais as forças iniciarão ou continuarão um
enfrentamento (combate) com outras forças. Definem as circunstâncias,
condições, grau e forma sob as quais se pode ou não aplicar a força. Estão
redigidas em forma de proibições, limitações e autorizações, que regulam a
aplicação controlada da força.”3

Naturalmente, que fica bem evidente que a terminologia relacionada às regras

de engajamento está relacionada às missões de combate e, fica facilitado a sua

obediência quando em operações de combate convencional de guerra declarada,

2______. MINISTÉRIO DA DEFESA. MD35-G-01: GLOSSÁRIO DAS FORÇAS ARMADAS. 4.ed.
Brasília, DF, P. 225, 2007.
3 Espanha - Ejército de Tierra (1999), Glosario de Términos Militares (DO2-005), Dirección de
Servicios Técnicos del Ejército, Madrid.
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uma vez que, via de regra, a letalidade, a rapidez e a agressividade guiarão o

combate propriamente dito.

As grandes problemáticas ganham mais espaço quando se trata de operações

não convencionais, nas quais a população de bem, por vezes, é utilizada como

escudo ou mesmo como anteparo de atividades criminosas. A reboque disso, vem a

fiscalização e a pressão de organismos nacionais e internacionais quanto ao fiel

cumprimento das normas e regras de engajamento da situação. E a sua fiel

obediência, para não se colocar em risco a vida de inocentes e, além do mais, para

não comprometer a credibilidade do Exército Brasileiro nas operações de Emprego

Real, principalmente, nas operações de Garantia da Lei e da Ordem.

Nosso sistema de instrução militar sistematiza a instrução de combate corpo a

corpo através de um caderno de instrução, por entender ser fundamental esse tipo

de preparação, para o combatente em todos os níveis, como podemos verificar na

definição do próprio caderno:

“O militar é um indivíduo que, em virtude do seu trabalho e da natureza de
algumas missões, pode ser alvo de constantes ameaças à sua integridade
física. Sendo assim, faz-se necessário que esse profissional saiba proceder
em uma situação de confronto corpo a corpo, desarmado ou não. É válido
lembrar que, por suas peculiaridades, algumas atividades militares possuem
uma necessidade maior da utilização de Artes Marciais, como por exemplo, as
exercidas por unidades de polícia e em unidades especiais.”4

No presente trabalho, buscamos relacionar a importância da instrução de lutas

desenvolvida em nossa Força Terrestre com a progressividade do uso da força

previsto nas regras de engajamento e, operações de Garantia da Lei e da Ordem.

Apesar de em sua essência serem regidas por princípios gerais que se

aproximam, a fundamentação jurídica para a escrituração das regras de engajamento

depende do contexto que a própria operação para qual fora escrita as referidas regras

se enquadram.

4 ______. Exército. Estado-Maior do Exército. EB70-CI-11.414: CADERNO DE INSTRUÇÃO COMBATE
CORPO A CORPO. 1. ed. Brasília, DF, P. 1-11, 2017.
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Por exemplo, o embasamento jurídico para o emprego das tropas do EB em uma

missão de paz da ONU, é diferente daquele utilizado para o emprego em uma missão

de Garantia da Lei e da Ordem. Enquanto no primeiro caso, os princípios e normas

ganham amparo no Direito Internacional, o segundo ganha amparo na Constituição

federal de 1988, em normas infraconstitucionais, e em atos administrativos do

Comando Operativo daquela missão específica.

2.1.2 Princípios do Direito Internacional Humanitário e as Regras de
Engajamento

As normas de Direito Internacional Humanitário, DIH, também denominado de

Direito Internacional dos Conflitos Armados, DICA, surgiram então para regulamentar

o uso da força pelos estados-nações quando em beligerância. Seu surgimento ocorreu

no contexto pós-segunda guerra mundial, em decorrência de todas as transformações

sociais e culturais do período.

Convenções e tratados foram acontecendo, conforme o entendimento e a

aceitação por parte dos países membros, de forma a regulamentar o que

denominamos hoje por Direito Internacional Humanitário. Com a Convenção de

GENEBRA, ocorrida em 1948, que de fato houve a regulamentação desse ramo do

direito, na qual também foi criada a Organização das Nações Unidas, a quem cabe

hoje no contexto internacional realizar a mediação de conflitos e a aplicação das

referidas normas.

É importante entendermos que essas normas de Direito Internacional são

regidas por princípios gerais, os quais orientam e regulam todas as ações de emprego

de forças estatais ou, até mesmo, o emprego de tropas a serviço das própria ONU.

Como definimos anteriormente, as regras de engajamento são aquelas normas

que visam amparar o emprego de determinada tropa, podendo trazer até mesmo

situações hipotéticas, direcionando como que a tropa deve reagir naquela situação.

Essas regras de engajamento regidas pela ONU estão diretamente vinculadas

ao emprego de conflitos entre estados ou em missões por ela chefiadas, como

missões de manutenção e de imposição da paz. Nesse contexto, fica evidente o

respeito aos princípios do DICA.
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Por outro lado, se os conflitos acontecem no âmbito interno dos Estados e não

acontecem sob a regência da ONU, as regras de engajamento para o emprego da

força estatal estará regida pelas normas que regulam o próprio direito interno dos

respectivos países.

2.1.3 Regras de Engajamento nas operações de Garantia da Lei e da Ordem

Nossa Constituição Federal de 1988, em seu artigo 142, caput, ampara o

emprego das Forças Armadas em operações de Garantia da Lei e da Ordem. Tais

operações são autorizadas mediante ato normativo do Presidente da República, cuja

finalidade precípua é a garantia do estado democrático de direito, quando outras

esferas, como as Polícias Estaduais, não estão sendo suficientes ou estão paralisadas.

O emprego das Forças Armadas em missões de Garantia da Lei e da Ordem é

regulamentado pelo já citado artigo da CF/1988, e pela Lei Complementar 97/1999,

tendo como outros requisitos, ainda, a emissão de documentos regulamentares do

emprego da força para aquela missão específica.

Nesse contexto, após a assinatura do decreto presidencial autorizando o

referido emprego, ocorre, dentro dos diversos níveis, o planejamento dos respectivos

planos e documentações relacionadas aquela situação específica.

O Ministério da Defesa, por sua vez, por meio da PORTARIA NORMATIVA Nº

3.461 /MD, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013, dispôs sobre a “Garantia da Lei e da

Ordem”, trazendo uma série de conceitos e regulamentações no que tange ao

emprego das Forças Armadas nessas operações. Ademais trouxe o conceito e os

parâmetros para a elaboração das Regras de Engajamento para emprego em GLO,

como podemos ver a seguir:
3.2.4.3 Regras de Engajamento (RE) específicas deverão ser expedidas para
cada operação e tipo de atuação visualizada, levando-se em consideração a
necessidade de as ações serem realizadas de acordo com as orientações do
escalão superior na observância dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e legalidade. Deve-se ter em mente, também:
a) a definição de procedimentos para a tropa, buscando abranger o maior
número de situações;
b) a proteção, aos cidadãos e aos bens patrimoniais incluídos na missão; e
c) a consolidação dessas regras, em documento próprio, com difusão aos
militares envolvidos na operação.
3.2.4.4 As RE serão detalhadas e claras e, após publicadas, serão objeto de
adestramento, visando evitar interpretações equivocadas. As FA poderão
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elaborar, previamente, listas com RE, com a finalidade de facilitar o preparo
da tropa e agilizar a elaboração de orientações em operações futuras.

A partir desse extrato, podemos inferir que o Ministério da Defesa, quando da

elaboração dessa portaria normativa, vinculou a elaboração das regras de

engajamento por parte dos Comandos Operativos aos princípios da proporcionalidade,

razoabilidade e legalidade, além de ressaltar a importância do adestramento das

respectivas regras, visando evitar o erro.

Conforme já tratamos anteriormente, a não aplicação dos procedimentos

previstos nas respectivas regras pode trazer consequências negativas para a imagem

da Força empregada, além de consequências jurídicas, como a responsabilização civil,

administrativa e criminal dos agentes envolvidos no fato.

2.1.4 A Instrução de lutas como instrumento eficaz ao emprego do uso razoável,
proporcional e legal da força

Conforme o exposto, as regras de engajamento visam antes de mais nada

respeitar o uso proporcional da força, ou ser um meio eficaz de aplicação de

procedimentos de combate corpo a corpo antes de se chegar ao efetivo uso de

armamentos e munição menos-letal e letal.

Fica evidente a necessidade de um adestramento abrangente, tanto para o

combate convencional, quanto para o combate em operações não convencionais, que

aconteçam sob a coordenação da Organização das Nações Unidas e sob a égide do

DICA, quer em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, sob a égide do Direito

Constitucional, Administrativo, Direito Militar e dos demais ramos do direito interno.

Nesse sentido, para todas essas formas de emprego, constatamos que a

presença das Regras de Engajamento pode ser considerada como instrumento de

legitimidade do próprio emprego da força. De tal forma, que se estas normas que

devem nortear o combate forem mal elaboradas, imprecisas, não abrangentes, ou não

forem cumpridas, por dolo ou por culpa, ou mesmo por um adestramento deficiente, a

legitimidade do emprego poderá ser contestada perante os órgãos competentes.

Assim, devem-se ser respeitadas, em todas as situações, os princípios da

proporcionalidade, razoabilidade e legalidade. Quando se trata da proporcionalidade,
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as normas visam a correspondência direta entre a ação e a reação ao oponente, de

modo a evitar qualquer tipo de excesso por parte do agente estatal. Agente este que

deve buscar ser razoável em seus meios que emprega para atingir a finalidade. As

ações devem ser norteadas pelos mandamentos legais, de forma que se

descumpridos, os agentes envolvidos podem ser submetidos às formas de

responsabilidades já elencadas.

Dessa forma, não se pode dissociar a instrução de lutas do respeito às regras

de engajamento e, por consequência da operacionalidade da própria tropa.

Primeiramente, porque em combate, em quaisquer das esferas já citadas, certamente

acontecerão situações nas quais será muito mais razoável o emprego de técnicas de

combate corpo-a-corpo do que de meios menos letal ou letais, até porque quando os

meios menos letais não estiverem disponíveis ou já tiverem se esgotados, será ainda

mais razoável o emprego dessas técnicas. Depois, porque o adestramento em lutas

desenvolve atributos que são, antes de mais nada, imprescindíveis ao emprego da

tropa.

2.2 COLETA DE DADOS

Como processo metodológico, fizemos uso de um questionário, cujo objetivo

precípuo é uma avaliação sumária e objetiva de como os oficiais do Exército Brasileiro,

de uma maneira geral, consideram importante a instrução de lutas para as tropas

empregadas em missão real.

Nosso universo estudado foram os oficiais do Exército Brasileiro que

participaram de algum contexto de emprego real da tropa. Desse modo, limitamos,

ainda, o estudo a militares de carreira, que participaram de missões de emprego real

em funções de Comandante de Cia ou Comandante de Pelotão nas referidas missões,

pertencentes a todos os Comandos Militares de Área.

A fim de atingirmos o coeficiente de confiança igual a 95%, com margem de

erro de aproximadamente 10%, buscamos realizar a pesquisa com o máximo de

oficiais possíveis dentro do universo geral das Organizações Militares operacionais de
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infantaria. Nossa amostra ideal para o presente estudo seria de pelo menos 100

militares. Nesse sentido, obtivemos resposta por 165 militares dentro dos critérios

estabelecidos.

Buscamos focar nosso questionário no universo de oficiais de carreira, uma vez

que possuem em sua formação maior carga horária de instrução de lutas em sua

formação, conhecendo então de forma pragmática as abordagens teórica e práticas

do referido assunto.

A amostra foi selecionada dentro de diversas Organizações Militares de

Infantaria, divididas de forma aleatória dentro de todos os Comandos Militares de Área.

Responderam ao questionário o total de 168 oficiais (Major/Cap/Ten), dos respectivos

Comandos Militares de Área: 56 do Comando Militar do Norte; 55 oficiais do

Comando Militar do Nordeste; 28 do Comando Militar do Leste; 6 do Comando Militar

do Sul; 6 do Comando Militar da Amazônia; 5 do Comando Militar do Planalto; 6 do

Comando Militar do Oeste e 6 do Comando Militar do Sudeste. A diferença numérica

nas respostas em relação aos diversos comandos militares de área não irá interferir

diretamente na pesquisa, tendo em vista a peculiaridade da profissão militar de se

ocorrerem transferências frequentes, possibilitando a vivência nacional a seus oficiais.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa, por ter como objetivo principal a identificação da importância da

Instrução de Lutas para o emprego em missões reais, principalmente no seu aspecto

qualitativo para o bom cumprimento da missão e no cumprimento específico das

regras de engajamento, não tivemos por objetivo realizar um juízo de valor sobre o

processo da técnica de ensino do combate corpo a corpo, conforme os programas de

instrução. Buscou-se, portanto, unicamente, identificar o grau de importância que a

tropa empregada em missão real atribui à instrução de lutas, para que ela, quando em

missão real, pudesse ter mais segurança no respeito às regras de engajamento,

sobretudo no que diz respeito ao uso progressivo da força.

Como o universo questionado é o de oficiais de carreira, partimos da premissa

que todos são plenos conhecedores dos respectivos manuais e programas de
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instrução de lutas adotados pelo Exército Brasileiro. Naturalmente que entram outros

fatores que irão influenciar no adestramento da tropa, não somente para instrução de

lutas, mas em outras atividades previstas que contribuem positivamente para a melhor

preparação da tropa para emprego real, como tiro e treinamento físico militar.

A primeira pergunta, de forma bem objetiva, questionou se o referido oficial

considerava a instrução de lutas como instrumento de preparo para o emprego em

missões reais. Apenas 2% disseram não a esse questionamento, desconsiderando a

importância da referida instrução perante missões de emprego. Todos os demais

julgam de fato sua relevância.

Fonte: o Autor

Com base nesse primeiro questionamento, podemos inferir que em que pese as

peculiaridades de rotina de cada Organização Militar, ou mesmo às peculiaridades de

emprego inerentes à cada tropa, a instrução de lutas deve ser entendida como um

importante instrumento de preparação para o universo das missões reais.

A segunda pergunta no questionário, buscou de forma mais específica

relacionar o adestramento em lutas com a aplicação do uso progressivo da força,

previsto nas regras de engajamento. A percentual que visualizou essa eficácia foi de

96%.
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Fonte: O Autor

Podemos entender essa eficácia da instrução de lutas como uma, dentre tantas

outras instruções previstas, que se bem trabalhadas e com o devido profissionalismo,

constância e preparação, poderiam trazer a aplicação, por parte da tropa, de forma

mais eficiente das regras de engajamento. Voltamos então para a questão trazida na

revisão da literatura, sobre as normas de Direito Internacional que preveem o uso

progressivo da força em conflitos armados.

A terceira pergunta buscou analisar a maneira como a amostra recepciona a

ideia de como a instrução de lutas desenvolve nas frações determinados atributos da

área afetiva, os quais podem ser considerados como inerentes à própria atividade

militar de emprego, como resistência, espírito de corpo, camaradagem, autocontrole,

autoconfiança, dentre outros. Na amostra, 96% considerou que as referidas instruções

desenvolvem tais atributos nos militares empregados.
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Fonte: O Autor

Como já dito, apesar de não ser o objetivo principal desse artigo, as perguntas

seguintes visaram realizar uma avaliação sumária e qualitativa a respeito do nível de

adestramento das tropas do Exército Brasileiro. Nesses quesitos, o militar questionado

teve liberdade para avaliar o nível de adestramento em lutas do Exército em geral,

considerando para isso, aqueles comandos militares de área que já serviu. A resposta

deveria ser dada em uma escala de 1 a 5, onde o número 1 corresponde ao

adestramento em lutas de forma praticamente insuficiente e o número 5 corresponde

ao total adestramento, ou seja, excelente.

A tabela e o gráfico a seguir apresentam o resultado obtido:

TABELA 1 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca do nível de adestramento das
tropas do Exército Brasileiro

Grupo

Nível

Amostra

Valor absoluto Percentual

1 (Insuficiente) 43 25,6%
2 (Regular) 69 41,1%
3 (Bom) 37 22%
4 (Muito Bom)
5 (Excelente)

9
10

5,4%
6%

TOTAL 168 100,0%
Fonte: O autor
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Com base nessa tabela podemos entender que na perspectiva da amostra, na

melhor das hipóteses, no que se refere ao adestramento em lutas, nossas tropas

terrestres estão em um nível regular de adestramento. Outros 25% consideram que

estamos em um nível insuficiente de adestramento, ou seja, numa situação de

nenhum grau de adestramento nesse tipo de instrução.

Quanto a essas últimas respostas, devemos considerar que ao considerar o

adestramento insuficiente, os oficiais que assim o responderam, entendem que a atual

sistemática de instrução de lutas não atinge a sua eficácia e ao objetivo operacional a

que se destina. Ou seja, utilizando por base o percentual acima de 90%, resultado das

perguntas iniciais, que entende ser importantes o adestramento em lutas para as

missões de emprego real, tanto no uso progressivo da força nas regras de

engajamento, quanto para o desenvolvimento dos atributos afetivos já elencados,

consideram que o nível de instrução do exército está bem aquém do necessário.

Como última pergunta do questionário, buscamos realizar um levantamento

amplo qualitativo, de maneira objetiva, cujas respostas, sim ou não, visavam

compreender, se na visão dos entrevistados, se o adestramento em lutas das nossas

tropas fosse intensificado, se isso traria consequência direta na preparação para as

missões reais. Cabe destacar que nesse quesito o objetivo principal foi saber se em

tese, caso nossas tropas estivessem mais bem adestradas em lutas, se poderíamos

considerar que elas estão em melhores condições de cumprir as missões reais que

estão envolvidas.

Como conclusão geral do nosso questionário, de maneira sintética objetiva

temos os seguintes resultados, que mais de 90% dos entrevistados reconhecem a

importância da instrução de lutas para a preparação e emprego em missões reais,

tanto no que tange à utilização do uso progressivo da força, previstos na regra de

engajamento, quanto no desenvolvimento dos atributos necessários par ao bom

cumprimento da missão. Entretanto, esse mesmo percentual que tem essa percepção,

compreende que o nível de adestramento das tropas de emprego está muito aquém

do nível esperado para que se atingisse sua eficácia.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No que tange ao objetivo proposto no início do presente trabalho, inferimos que

foi atendida a finalidade de se evidenciar a importância da instrução de lutas para

nossas tropas do Exército Brasileiro, sendo realizado um trabalho de pesquisa

bibliográfica, jurisprudencial e colhendo a opinião de oficiais de carreira do Exército

Brasileiro.

Ao realizarmos a revisão da literatura, aumentamos nosso embasamento

teórico acerca do arcabouço jurídico internacional que norteia as nossas regras de

engajamento para o emprego em missões reais e seu alinhamento com as normas de

Direito Interno. Ademais, compreendemos acerca da responsabilização criminal do

agente público, no caso os militares empregados em missão real, caso incorra em

abuso de poder ou maus tratos.

Com base nessas normas, são regidas as regras de engajamento para as

respectivas operações, que visam estabelecer o caminho para o emprego da força por

parte dos militares empregados e, principalmente, evitar que incorram em erro

desnecessariamente. Ou seja, busca-se através das regras de engajamento não

somente amparar o uso da força, mas também nortear como que a tropa irá se portar

por ocasião da reação daquele que se opõe às suas determinações legais.

Dessa forma, quando aumentado o nível de instrução e adestramento, diminui-

se a probabilidade de os militares empregados incorrerem em crimes ou infrações

administrativas por excederem o uso da força no cumprimento da missão.

Ressaltando-se, ainda, que o crescente emprego das nossas tropas em missão de

emprego real está amparado por um arcabouço jurídico complexo, que se

desrespeitado poderá trazer consequências negativas para o agente e repercussões

negativas para a força.

Ao realizarmos a pesquisa com os oficiais empregados em missões reais

recentes, concluímos que em sua grande maioria, os comandantes de companhia, e

de pelotão, reconhecem a importância do adestramento em lutas para se atingir de
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maneira eficiente a progressividade do uso da força em missões reais. Além do mais,

apesar de não ser o objetivo do presente estudo, em sua maioria, os questionados

reconheceram a necessidade de se intensificar as instruções de lutas de forma a

preparar melhor as tropas para as missões reais, tanto pelos aspectos relacionados

ao respeito às regras de engajamento, quanto aos aspectos relacionados ao

desenvolvimento de atributos da área afetiva.

Conclui-se, portanto, que a instrução de lutas é indissociável da preparação de

uma tropa para o emprego em missão real, sendo então imprescindível para a

efetividade do uso progressivo da força em missões reais.
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ANEXO A: Solução Prática

A presente pesquisa concluiu pela importância da instrução de lutas para a

efetividade da progressividade do uso da força nas missões de emprego real do

Exército Brasileiro, ou seja, o adestramento em lutas por parte da tropa torna-se

imprescindível para se alcançar de forma efetiva a referida aplicação do princípio da

progressividade em missões reais.

Focamos nosso estudo no emprego em missões de Garantia da Lei e da

Ordem, as quais devem ser entendidas como operações extraordinárias, que

acontecem em um contexto de excepcionalidade, sob regência de um arcabouço

jurídico e sob a fiscalização diuturna e ostensiva dos meios de comunicação, dos

demais órgãos públicos e por todos os demais integrantes da sociedade.

A maneira de se atingir a referida eficácia, certamente seria através da

intensificação da instrução de lutas voltada especificamente para a prática e para o

emprego real, com instrutores qualificados, seguindo-se um planejamento,

respeitando-se a progressividade, continuidade e segurança. Destacamos, a seguir,

alguns pontos importantes para se atingir os objetivos propostos pelo presente

trabalho:

a) A Instrução poderia acontecer de forma mais prática, voltada principalmente

para as necessidades práticas de uma Operação de GLO, com carga

horária destinada principalmente à defesa pessoal e à imobilização.

b) Cooperação com instituições civis de combate corpo à corpo, na intenção de

trazer o conhecimento prático para a tropa ou, até mesmo, contratação de

profissionais especialistas, como já acontece com outras especialidades

técnicas.

c) Aumentar a carga horária destinada a esse tipo de instrução em todos os

períodos de instrução, sobretudo na fase do adestramento de pelotões.

d) A instrução de lutas, assim como no treinamento físico militar de rotina,
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obedece aos princípios da continuidade, progressividade e individualidade.

Dessa forma, o conhecimento de combate corpo-a-corpo não atingirá sua

finalidade, caso não esteja constantemente sendo aplicado e praticado.

Dessa maneira, as atividades administrativas não podem diminuir a carga

horária prevista para as instruções de lutas, em virtude da sua necessidade

e importância para as missões reais.
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