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RESUMO 

 
O Presente trabalho apresenta um estudo acerca do emprego da Polícia do Exército do Batalhão 
de Polícia do Exército de Brasília (BPEB) em operações da Garantia da Lei e da Ordem (GLO), 
em conjunto a outras Instituições, na cidade de Brasília-DF. Devido a ampliação em missões 
dessa natureza, busca-se com as experiências vividas pelos militares da Força Terrestre retirar 
conclusões para que os resultados atingidos sejam cada vez melhores. As missões realizadas 
pelos militares do BPEB nos últimos 5 anos permitem que se verifique as ações que obtiveram 
maior e menor sucesso, levantando as reais adaptações necessárias e um direcionamento mais 
preciso para os próximos passos do Exército Brasileiro nessa nova dinâmica de conflito. O 
estudo busca, em síntese, confrontar as opiniões dos militares empregados no ambiente de 
operações conjuntas nas missões de GLO, compreendendo melhor a necessidade e a 
importância de se contar com apoios específicos de Órgãos mais vocacionados e experientes 
em conflito interno. 

 
Palavras-chave: Exército. Polícia. Operações conjuntas. Garantia da Lei e da Ordem. 
 
ABSTRACT 
 
This paper presents a study about the use of the Army Police of the Police Battalion of the Army 
of Brasilia (BPEB) in operations of the Guarantee of Law and Order (GLO), together with other 
institutions, in the city of Brasília-DF. Due to the expansion in missions of this nature, we seek 
with the experiences lived by the military of the Earth Force to draw conclusions so that the 
results achieved are better and better. The missions carried out by the BPEB military in the last 
5 years allow the most successful and most successful actions to be verified, raising the real 
necessary adaptations and a more precise direction for the next steps of the Brazilian Army in 
this new conflict dynamic. The study seeks, in summary, to confront the opinions of military 
personnel employed in the environment of joint operations in the MISSIONS of GLO, better 
understanding the need and importance of having specific support from more oriented and 
experienced organs in internal conflict. 
 
Keywords: Army. Police. Joint operations. Law and Order Guarantee operation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Polícia do Exército, quando comparada a história da Força Terrestre, é uma 

especialização recente, decorrente de adaptações para a adequação do emprego da 

FEB junto as forças aliadas na II Guerra Mundial. A Polícia do Exército do Brasil nasceu 

por Decreto em 05 de fevereiro de 1944, Segundo Domingos Ventura Pinto Junior e 

José Plinio Monteiro (1988), sendo inicialmente chamada de Pelotão de Polícia Militar. 

Estruturada aos moldes do então Military Police Platoon (Pelotão de Polícia Militar) do 

Exército Norte Americano, esteve presente em grande parte das operações, avanços e 

estacionamentos da Força Expedicionária Brasileira (FEB). Criada devido à 

necessidade do Exército Brasileiro (EB) de se adaptar às estruturas utilizadas na 

Segunda Guerra Mundial, suas primeiras missões específicas foram de escoltar, 

proteger e realizar o policiamento em áreas de conflito (MIRANDA, 2013), zelando pelo 

cumprimento dos regulamentos e ordens. O primeiro Pelotão de Polícia Militar da FEB 

foi composto por sessenta e seis militares. 

 
Figura 1- Pelotão da Polícia do Exército da FEB, que foi recrutada entre membros da Guarda Civil de São 
Paulo 
Fonte: MIRANDA,2013. 

A Guarda Civil do Estado de São Paulo, habituada aos problemas de 
tráfego intenso na capital paulista, selecionou os 44 voluntários para completar 
o efetivo de 66 homens, entre aqueles de moral ilibada, de físico atlético e 
profissionalmente competentes no uso de armas de defesa pessoal e combate 
corpo a corpo, incluindo-se 10 homens com o conhecimento das línguas alemã 
e italiana. (DOMINGOS VENTURA PINTO JUNIOR; JOSÉ PLINIO MONTEIRO, 
1988, p. 27). 

Ainda de acordo com Domingos Ventura Pinto Junior e José Plinio Monteiro 
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(1988), a Polícia Militar passou a ser chamada de Polícia do Exército em 1947 e foi 

elevada a Batalhão em 4 de abril de 1951. 

O EB vem acompanhando as evoluções históricas, se moldando à conjuntura 

mundial e nacional. Atualmente compete ao Exército Brasileiro contribuir para a garantia 

da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da Lei e da Ordem, salvaguardando 

os interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar 

social (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019). Nos últimos anos, por demandas políticas e de 

segurança pública, a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) ganhou maior vulto, entrando 

em foco na mídia e influenciando sobremaneira na opinião da população e na imagem 

da Força. A importância dada pelo Exército Brasileiro à atividade de Garantia da Lei e 

da Ordem aumentou com o maior emprego da Instituição junto à população. Missões 

como a intervenção federal, pacificação de comunidades no Rio de Janeiro-RJ e 

segurança de grandes eventos como a Copa do Mundo FIFA e a Copa Confederações 

evidenciaram essa presença nas ruas, que somada às forças auxiliares geraram 

resultados incontestavelmente positivos. 

É de competência exclusiva do Presidente da República a decisão de emprego 

das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem de acordo com o Art. 2º do Decreto 

Nº 3.897 de 24 de agosto de 2001 (BRASIL, 2001). Uma vez autorizado o emprego das 

Forças Armadas, segundo o Art. 4º Decreto Nº 3.897 de 24 de agosto de 2001 

(BRASIL,2001) ficariam as forças policiais sob subordinação operacional do Comando 

Militar responsável pelas operações. Essa situação permite o emprego combinado, 

somando experiência, conhecimento e profissionalismo de duas vertentes voltadas à 

proteção e segurança da população brasileiro. 

 

1.1 PROBLEMA 
 

Uma vez elencada a criação histórica da Polícia do Exército, sua missão e a 

ampliação do campo de atuação das Forças Armadas, principalmente do Exército 

Brasileiro, identifica-se a necessidade de adaptação a essas mudanças. A falta de 

costume, rotina e trato com os Órgãos de Segurança Pública (OSP) e a necessidade 

cada vez mais perene do desenvolvimento dessa área, instiga o questionamento a 

respeito de: 

Quais os reais ganhos na combinação da doutrina do Exército com a experiência 

dos Órgãos de Segurança Pública nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

realizadas pelas Organizações Militares de Polícia do Exército, na capital da república? 
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Os delitos e procedimentos encarados pelos Órgãos de Segurança Pública na 

sua rotina de trabalho podem contribuir para as atividades desenvolvidas pela Polícia 

do Exército no exercício da Garantia da Lei e da Ordem em Brasília-DF?  

Existem divergências entre procedimentos tomados pelo Exército Brasileiro nas 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem e os procedimentos tomados pelos Órgãos 

de Segurança Pública? 

O apoio de Órgãos de Segurança Pública mais cerrado e menos burocrático 

melhoraria a tomada de decisões por parte dos comandantes das tropas do Exército 

Brasileiro empregadas nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem? 

A disponibilidade de orientações, em formato de mementos ou folhetos, a respeito 

das operações conjuntas de Operações de Garantia da Lei e da Ordem, facilitaria o 

sucesso de missões dessa natureza? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 
A fim de verificar o emprego da Polícia do Exército nas operações conjuntas 

através de informações de militares empregados nesse tipo de operação, o presente 

estudo visa buscar a excelência nos resultados das operações de Garantia da Lei e da 

Ordem, elencando pontos positivos do emprego das Organizações Militares de Polícia 

do Exército combinada aos Órgãos de Segurança Pública, facilitando as tomadas de 

decisões e o emprego da Força junto à população. 

Na intenção de atingir o objetivo geral foram elencados objetivos específicos, 

organizados em sequência lógica a seguir: 

a) Verificar a existência de divergências entre os procedimentos tomados pelos 

Órgãos de Segurança Pública e os tomados pela Polícia do Exército na cidade de 

Brasília-DF, frente aos diversos desafios das operações de Garantia da Lei e da Ordem. 

b) Enfatizar a importância e os conhecimentos adquiridos na troca de informações 

e experiências aplicadas as operações de Garantia da Lei e da Ordem para a diminuição 

de erros de decisões e procedimentos. 

c) Apresentar possíveis soluções a fim de minimizar os prejuízos pela falta de 

prática em atividades junto a população da capital federal, contribuindo para a proteção 

e manutenção da imagem do Exército Brasileiro. 

c) Vislumbrar a necessidade de automatizar/agilizar o trâmite burocrático para 

emprego conjunto dos Órgãos de Segurança Pública e a Polícia do Exército na cidade 

de Brasília-DF. 
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d) Verificar a necessidade da confecção de mementos/folhetos/cartilhas, sobre 

operações conjuntas, distribuídos para as Organizações Militares empregadas nessas 

atividades, afim de minimizar duvidas e padronizar procedimentos. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 
 

É incontestável a ampliação do uso da Força Terrestre em atividades junto à 

população, principalmente em operações de Garantia da Lei e da Ordem. A formação 

dos diversos militares a serviço do Exército é voltada para um inimigo externo, uma força 

estrangeira; todavia, ao colocar as Forças Armadas nas ruas, por decisão presidencial, 

o enfoque muda e o “inimigo” passa a ser interno, exigindo uma adequação face aos 

procedimentos e decisões a serem tomadas. 

Por outro lado, os Órgãos de Segurança Pública possuem formação e rotina 

diretamente ligadas aos delitos do cotidiano, sendo suas “atividades fim” definidas, 

segundo a Carta Magna:  

 § 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de 

carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de 

polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. 

 § 5º e às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a 

preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além 

das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de 

defesa civil. (BRASIL, 1988, Art.144). 

Ou seja, seu preparo, voltado a preservação da ordem pública, faz com que os 

agentes da lei do Estado desenvolvam suas atividades com a tranquilidade de estar 

aplicando, de maneira ágil e oportuna, as leis e regulamentos. 

Os resultados alcançados nas atividades conjuntas, com o emprego das Forças 

Armadas somado aos Órgãos de Segurança Pública, são de grande valia, devido à 

junção das experiências e profissionalismo, além do aumento significativo do efetivo. 

Combinar as experiências dos OSP na manutenção da ordem com a doutrina do 

EB, produzindo agilidade e padronizações de procedimentos, é um desafio que 

minimizaria tanto a burocracia como a possibilidade de erros por parte da Força 

Terrestre. 

Devido à grande demanda de emprego das tropas do Exército nos últimos anos, 

existe a possibilidade de, através das experiências vividas, gerar conhecimento concreto 

de modo a facilitar a tomada de decisões para as futuras tropas empregadas nesse 
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teatro de operações. 

Analisando o cenário atual do país e o aumento da projeção que o Exército 

Brasileiro, fica evidente que a curva de utilização das tropas verde oliva para fins de 

ordem pública e defesa civil continuará em uma crescente. Para isso, a Força Terrestre 

deve buscar acompanhar e evolução dos acontecimentos mantendo sua adequabilidade 

ou, ainda melhor, se antecipando as próximas demandas na Nação Brasileira. 

Em resumo, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa que 

permita alinhar os recorrentes e atuais empregos do Exército Brasileiro, particularmente 

a Organização Militar de Polícia do Exército da Capital Federal, nas missões de Garantia 

da Lei e da Ordem, ao possível e coerente aumento do emprego de tropas da Força 

Terrestre nesse tipo de missão. Buscando ainda efetivar esse conhecimento de maneira 

simples e direta, facilitando o preparo e a pesquisa dos futuros comandantes 

empregados frente a tropas requisitadas para essa demanda. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

O delineamento da pesquisa inicia em fev/1944, com a criação da tropa 

vocacionada para execução do tipo de missão em que o tema se baseia. Essa 

delimitação se baseou na crescente necessidade de acompanhamento evolucional do 

Exército no decorrer dos anos, visto que a real preocupação com o tema se deu na 

última década. No entanto, mesmo passados mais de cinquenta anos, os manuais do 

Exército Brasileiro ainda carecem de aprofundamento no campo da Garantia da Lei e 

da Ordem. 

Para a realização da pesquisa, foram utilizadas as palavras-chave: polícia, 

exército, combate, GLO, Garantia da Lei e da Ordem, operações conjuntas, grandes 

eventos, em sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de monografias da 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), sendo selecionados apenas os artigos 

em português ou inglês. 

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura limitou-se a operações 

de Garantia da Lei e da Ordem, em conjunto ou não com Órgãos de Segurança Pública 

com enfoque majoritário nas participações do Exército nas operações em Brasília-DF. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português ou inglês, relacionados a operações 

conjuntas, operações de Garantia da Lei e da Ordem e o emprego do Exército nas ruas; 



9 
 

- Estudos sobre as características do ambiente operacional urbano e a evolução 

dos conflitos internos. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego de tropas de natureza diferente que a de 

Polícia do Exército; e 

- Estudos cujo foco central seja relacionado à guerra convencional contra o 

inimigo externo. 

 
3 METODOLOGIA 

 

O levantamento bibliográfico somado a experiência da execução de atividades 

em conjunto aos Órgãos de Segurança Pública permite a adequada coleta de dados. 

Serão utilizados como instrumentos de levantamento de dados a bibliografia disponível 

e o questionário com militares que foram empregados nas referidas atividades. 

Quanto a maneira de abordar o problema, utilizaram-se conceitos de pesquisa 

quantitativa, onde o número de respostas obtidas através do questionário foi 

fundamental para o entendimento das necessidades dos militares empregados. 

Busca-se através do questionário levantar informações ou confirmar raciocínios 

a respeito desse emprego. A análise dos dados coletados se dará pela leitura minuciosa 

da bibliografia dos questionários, levantando as opiniões dos respondentes. Após essas 

duas etapas, serão somados os dados das ambas técnicas de coleta, mapeando os 

temas centrais para a tiragem de uma conclusão coerente e que traga evoluções para 

Força Terrestre. 

A cerca do objetivo geral, foi empregada além da pesquisa quantitativa, a 

modalidade exploratória, onde foi feita uma familiarização através da bibliografia que 

somada aos conhecimentos adquiridos através do questionário gerou raciocínio 

relevante dobre o assunto. Por fim serão extraídos os procedimentos e informações 

importantes que irão compor as considerações e resultados a respeito do tema, 

buscando contribuir para evolução da Força Terrestre. 

 
3.1 COLETA DE DADOS 
 

A realização do aprofundamento teórico a respeito do assunto contemplou a 

coleta de dados pelos seguintes meios: revisão bibliográfica e questionário. 
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3.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

As maneiras de combater devem se adequar ao inimigo, que pode ser externo, 

ou, como nos últimos anos, interno. Nos dias atuais as Instituições são forçadas a se 

transformarem constantemente para manter a segurança e a paz dentro de seus países. 

 

“Para o Exército ficar em condições de cumprir novas missões na Era 
do Conhecimento, com eficácia, eficiência, efetividade, e correndo menos 
riscos, ele precisa transformar-se.[…] Para tal transformação, há três 
condicionantes: a nova maneira de empregar os meios militares tem que ser 
compreendida; antigos paradigmas devem ser abandonados, já que os fatores 
críticos de sucesso não são mais os mesmos que na guerra da Era Industrial; 
e são necessários projetos transformadores.” (MIRANDA, 2013, p.64) 

 
Fica expressivo no trecho citado que o Exército deve acompanhar a evolução da 

sociedade, promovendo mudanças de acordo com a novas exigências. Uma vez 

compreendido que a utilização do Exército na segurança interna está cada vez mais 

latente, a primeira condicionante citada condiz com a utilização de experiências dos 

Órgãos de Segurança Pública para a melhor compreensão das operações, uma vez que 

o cotidiano desses Órgãos é ligado a essa realidade. 

De acordo com o autor Christopher Bellavita (2008, p.2, tradução nossa) [1] “[…] 

A segurança interna é um elemento de segurança nacional que trabalha com os outros 

instrumentos de poder nacional para proteger a soberania, território, população 

doméstica e infraestrutura crítica […]”, ou seja, ao ponto que as atitudes de cidadãos, 

em grupos ou não, ferem algum dos termos citados a serem protegidos, elas devem ser 

inibidas pelos instrumentos do poder nacional responsáveis por essa demanda. 

 
“When asked about homeland security goals that could not be achieved alone, 
public safety officials indicated that the majority of homeland security goals 
require collaboration between disciplines and cannot be achieved in isolation. 
During interviews, this line of questioning proved to be of limited value because 
interagency cooperation is a necessary prerequisite of goal completion” 
(HAGEN, 2006, p.130) 

 
O autor americano enfatiza que a maioria das metas de segurança interna não 

podem ser alcançadas sozinhas, por uma única Instituição. Para Garantia da Lei e da 

Ordem não é diferente, a diversidade de crimes e procedimentos a serem tomados 

implica na necessidade de cooperação dos órgãos nesse tipo de operação. 

Segundo Fabio da Silva Pereira (2013, p.38, grifo do autor) “as operações 

integradas não são um tipo de operação, por si só, mas representam as ações conjuntas 

de uma determinada especialidade nas operações militares, como por exemplo, as 

comunicações e a logística combinada.” Operar em conjunto com outros órgãos permite 
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a utilização do melhor que cada Instituição pode oferecer para atingir um objetivo em 

comum. 

 
“[…] Portugal precisa dispor, em qualquer momento, das competências e 
capacidade para actuar rapidamente (sem ser necessário passar do estado de 
normalidade para os actuais estados de excepção) com todos os instrumentos 
[…]. Nessas situações, é fundamental o empenhamento das FA a título de 
excepcionalidade (quando as forças de segurança já não tenham capacidade 
para lidar com a situação) e em complemento das FSS, numa perspectiva 
ampla e multidisciplinar de uma Segurança entendida como necessidade 
colectiva e direito dos cidadãos.” (BORGES, 2013, p.38, grifo nosso). 

 
O trecho do autor português cita a utilização das Forças Armadas na segurança 

interna como uma maneira multidisciplinar de combater as ameaças, salientando a 

necessidade da diminuição da burocracia e agilidade no emprego. Trazendo essa 

experiência para o Brasil, o emprego conjunto das Forças Armadas com o Órgãos de 

Segurança Pública trouxe resultados melhores no combate ao crime, reafirmando que 

a contribuição entre as Instituições gera resultados positivos para os cidadãos. 

 
“Não é demais lembrar que ao exercer uma competência característica dos 
órgãos de segurança pública, inclusive com a assunção do seu comando 
operacional, as Forças Armadas necessariamente praticarão todos os atos da 
alçada desses órgãos, o que, à evidência, alcança o poder de polícia.” 
(GARCIA, 2009, p.60). 

 
A obtenção poder de polícia, prerrogativa que acompanha as missões de GLO, é 

uma importante medida para o bom andamento das atividades de segurança interna, 

todavia, as responsabilidades assumidas ao exercer atividades declaradamente 

vinculadas às OSP devem ser consideradas na execução de qualquer operação. 

 

FORÇAS (STREGH) OPORTUNIDADES (OPORTUNITY) 

• Treinamento 
• Número de militares 
• Capacidade militar 

 

• Colaboração com outros órgãos e ONGs 
• Desenvolver estratégias de acordo com a especificidade do 
local 

FRAQUEZAS (WEAKNESS) AMEAÇAS (THREAT) 

• Pouco conhecimento jurídico das 
tropas 
• Risco institucional na segurança 

 

 
• Poder de armamentos e equipamentos dos 
criminosos 
• Articulação dos oponentes 
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QUADRO 1 – Análise SWOT das operações de Garantia da Lei e da Ordem executadas pelo 

Exército 

Fonte: SILVA; VISGUEIRA; CAMPOS; MELVILLE; FIGUEIRA; SENHORAS, 2018, p.10 SILVA et 

al. (2018) 

O quadro acima permite dividir as operações de GLO em dois vetores: o vetor 

das Forças Armadas, representado pelos quadrantes Forças e Fraquezas e o vetor da 

sociedade, representado pelos quadrantes de Oportunidades e Ameaças. O pouco 

conhecimento jurídico continua sendo uma real deficiência nas operações, que pode ser 

minimizado com o apoio e experiências de quem possui a Garantia da Lei e da Ordem 

como cotidiano. Por outro lado, o vetor forças (strength) reafirma a importância do 

treinamento e do efetivo das Forças Armadas. 

“Nesse contexto, a tropa contava com a presença de uma assessoria jurídica 
que desempenhava as funções de uma Delegacia de Polícia Judiciária Militar 
para as ações relacionadas com o Direito Penal Militar e, ao mesmo tempo, 
servia de ligação junto aos membros da Polícia Civil, tanto das delegacias 
locais durante a 1ª fase, como da delegacia constituída especificamente para 
apoiar as ações da Força de Pacificação (que funcionava dentro da base do 
Comando da Operação) na 2ª fase.” (CARVALHO, 2013, p. 52). 

 
O trecho demonstra a necessidade da assessoria referente ao Direito Penal 

Militar, feita por uma Delegacia de Polícia Judiciária Militar que se mantinha ligada a 

Delegacia de Polícia Civil, viés relacionado aos civis durante as operações. 

 
“A nossa Lei-Maior, CF, em seu Capítulo IlI, Da Segurança Pública, não prevê 
em nenhum momento um sistema interligado de segurança pública para o 
país. Dispõe, sim, sobre quais são os órgãos responsáveis pela "preservação 
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio", definindo, 
distintamente, para cada um deles suas atribuições e destinações. 
A CF distingue, também, quais órgãos são responsáveis por duas das funções 
indispensáveis à segurança: prevenção e repressão. Ou seja, não concedeu a 
nenhuma das polícias estaduais o ciclo completo, delimitando a atuação dos 
agentes de segurança, como se fosse possível a esse indivíduo separar, no 
ato do acontecimento do delito, o que é de sua esfera de atribuição. Por que 
não permitir a esse agente cumprir todo o ciclo policial? Não seria uma lógica 
funcional viável? 
Observa-se, então, que esse embaraço está constitucionalizado, criando 
amarras e obstáculos para que tais "subsistemas" possam se encaixar em um 
sistema maior. Qualquer iniciativa de compartilhamento é vista com 
desconfiança por parte dos órgãos de segurança, que ainda são 
instituições corporativistas.” (GUIMARÃES, 2003, p. 68, grifo nosso). 

 

Além das limitações legais, muito bem colocado pelo autor, a desconfiança e o 

corporativismo são alguns dos problemas que surgem nas operações de Garantia da 

Lei e da Ordem. Uma maneira de minimizar os entraves colocados pelas leis é o 

emprego conjunto, envolvendo todas as partes na busca pela segurança, agilizando os 

procedimentos e as burocracias e dividindo os créditos dos objetivos alcançados. 
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Embora se possa dizer que a cooperação é um valor militar que se manifesta 
por toda a cadeia de comando, a cooperação que os militares praticam com 
mais frequência ocorre dentro de uma única Força Singular. No passado, a 
falta de cooperação entre as Forças Singulares era tão grande, que o 
Congresso teve de promulgar a Lei de Reorganização do Departamento de 
Defesa de 1986 (Department of Defense Reorganization Act of 1986), para 
obrigá-las a cooperar suficientemente. Há quem sustente a ideia de que um 
decreto parecido forçaria a cooperação entre os vários órgãos do governo. No 
entanto, até isso acontecer, o sucesso no ambiente interagências exigirá que 
os representantes dos vários órgãos trabalhem entre si, por sua própria 
iniciativa. (JUNIOR, 2011, p. 8). 

 

A existência de decretos consistentes e explícitos a respeito de operações 

interagências desvincularia o êxito dessas missões de iniciativas pontuais de cada 

Instituição, que por vezes já têm se mostrado produtivas. 

TABELA 1– Principais instituições envolvidas no ambiente Interagências na Copa Do Mundo da 

FIFIA 2014 

É possível observar o grande número de Instituições envolvidas nas operações 

interagências da Operação Copa do Mundo da FIFA em 2014 na cidade de Brasília-DF, 

quantidade essa que se modifica de acordo com a peculiaridade da operação, a 

amplitude e os objetivos que desejam ser alcançados. De acordo Jonas de Oliveira 

Santos Filho (2013, p. 36) “O Exército, no cumprimento de sua destinação constitucional 

Marinha do Brasil Exército Brasileiro Força Aérea 

Brasileira 

Polícia Federal Polícia Rodoviária 

Federal 

Polícia 

Militar 

 

Receita Federal Polícia Ferroviarial 

Federal 

Polícia Civil 

Corpo de Bombeiros 

Militar 

Defesa Civil ABIN 

GSI Agência ligada a água Agenia ligada a 

energia elétrica 

COL FIFA Empresas de 

Segurança Privada 

Guarda Municipal 

Agência ligada as 

comunicações 

Agência ligada ao 

transporte 
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e/ou de suas atribuições subsidiárias, dificilmente atuará isoladamente.” Somando as 

contribuições de diversos autores de materiais no campo das operações conjuntas, 

compreende-se que operar dessa forma passa a ser uma condicionante importante no 

combate interno moderno. Quanto mais breve os atalhos para esse ambiente foram 

descobertos, mais a sociedade terá a ganhar em termos de segurança. 

 
3.3 QUESTIONÁRIO 
 

 O universo foi estimado a partir do efetivo de oficiais e praças que executaram 

operações de Garantia da Lei e da Ordem, conjuntas ou não com Órgãos de Segurança 

Pública na cidade de Brasília-DF entre os anos de 2014 e 2019. O estudo foi limitado 

particularmente aos militares de carreira que serviam no Batalhão de Polícia do Exército 

de Brasília (BPEB), devido à sua formação mais completa. 

Não foi delimitado um escalão específico devido as peculiaridades de cada 

operação, exigindo desde o emprego de apoios, grupos de combate, pelotões, 

companhias, até representações de assessores para as tomadas de decisões. 

Dessa forma, contabilizando os militares que serviram nessas Organizações 

Militares e participaram efetivamente de operações de Garantia da Lei e da Ordem, a 

população a ser estudada foi estimada em 50 militares, integrantes da Companhia de 

pronto emprego da OM. No intuito de obter uma maior confiabilidade dos 

questionamentos, buscou-se atingir uma amostra significativa, utilizando como 

parâmetros o nível de confiança igual a 90% e erro amostral de 10%. Nesse sentido, a 

amostra dimensionada como ideal (nideal) foi de 45. 

A amostra contemplou oficiais intermediários, oficiais subalternos e praças que 

serviram no BPEB e que participaram de operações de Garantia da Lei e da Ordem. 

Dessa feita, foram distribuídos questionários para 60 militares do EB com experiência 

de Operações de Garantia da Lei e da Ordem na capital federal que serviram no 

Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. Esse número foi obtido considerando 133% 

da amostra ideal. 

A amostra foi selecionada entre militares que serviram em diferentes intervalos 

de tempo, de maneira a inviabilizar a interferência de respostas em massa ou 

influenciadas por episódios específicos. A distribuição dos questionários ocorreu de 

forma indireta (via aplicativo de mensagens) para os 60 militares que atendiam os 

requisitos. Entretanto, somente 32 respostas foram obtidas (71,11% de nideal e 53,33% 

dos questionários enviados), não havendo necessidade de invalidar nenhuma por 
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preenchimento incorreto ou incompleto. 

Conclui-se que o tamanho amostral obtido (n=32) foi inferior ao desejado para o 

tamanho populacional dos potenciais integrantes da amostra, todavia não inviabiliza ou 

reduz a relevância desta pesquisa, haja vista a especificação da amostra. 

Foi realizado um pré-teste com 4 capitães-alunos da Escola de Aperfeiçoamento 

de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos para integrar a amostra proposta 

no estudo, com a finalidade de identificar possíveis falhas no instrumento de coleta de 

dados. Ao final do pré-teste, não foram observados erros que justificassem alterações 

no questionário e, portanto, seguiram-se os demais de forma idêntica. 

4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 
Devido a utilização das Forças Armadas junto a população brasileira em 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem vir aumentando bruscamente nos últimos 

anos, não foi diferente em Brasília-DF, como podemos observar no gráfico a seguir: 

 

GRÁFICO 1 – Experiência da amostra em operações de GLO em Brasília-DF 
Fonte: O autor 

Mais de 60% dos participantes do questionário, militares que serviram no 

Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB), participaram mais de 3 vezes de 

Operações de GLO na capital federal. Ratificando a importância da coleta e do estudo 

de opiniões desses militares na busca pela excelência nos resultados. 

A adequação do profissional do Exército Brasileiro a essa nova frente de vulto 

deve ser realizada desde os berços escolares, entretanto podemos observar que a 

carga horária e a importância destinada a transmissão dos conhecimentos relativos a 
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esse assunto é julgada pelos próprios militares empregados na atividade como baixa e 

pouca, respectivamente. 

 

GRÁFICO 2 – Opinião da amostra a respeito da carga horária e importância dada as missões de garantia 
da lei e da ordem nas escolas de formação. 

Fonte: O autor 

 

 Em uma breve reflexão lógica, essa carga horária deveria acompanhar, com o 

menor tempo de adaptação possível, as evoluções e necessidades apresentadas nos 

conflitos internos ou externos, preparando os novos militares da Força Terrestre para 

enfrentarem seus primeiros desafios. 

Ainda dentro dos conhecimentos passados pelas escolas de formação, de acordo 

com os respondentes, a ampliação do enfoque nas operações de Garantia da Lei e da 

Ordem deveria ser direcionada, em um critério de importância de acordo com o seguinte 

gráfico: 

 

GRÁFICO 3 – Opinião da amostra sobre qual conhecimento referente a GLO é mais importante de ser 
transmitidos nas escolas de formação. 

Fonte: O autor 
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Tal resultado evidencia que os militares envolvidos com a parte operacional do 

conflito têm o seu foco voltado, coerentemente, para as técnicas e táticas operacionais. 

Todavia com o avanço tecnológico desenfreado, a fiscalização e o acompanhamento 

das atividades realizadas pelas Forças Armadas cresceram significativamente, 

aumentando por consequência a exposição dos possíveis equívocos e erros. A 

preocupação com a legislação se justifica devido a essa exposição, uma vez que 

qualquer procedimento errôneo pode ganhar vultos imensuráveis quando veiculados de 

forma nociva por parte da mídia. Com um menor enfoque, o estudo do ambiente 

operacional foi alvo de apenas 12,5% dos respondentes, dando a entender que as 

dimensões continentais do país modificam consideravelmente esse ambiente. 

Durante os últimos 5 anos os militares recém-formados, ao chegarem nos corpos 

de tropa, se deparam com uma realidade paralela para o efetivo emprego do Exército 

Brasileiro. As Operações de Garantia da Lei e da Ordem embora tenha um maciço 

emprego das Forças Armadas nos últimos anos, são encaradas como atividade fim dos 

Órgãos de Segurança Pública, e ao empregar a Força Terrestre para esse viés é de se 

compreender que algumas dificuldades tenham que ser superadas. Uma das maneiras 

de superar ou amenizar essas dificuldades é contar com apoio de profissionais que já 

possuam alguma vivência nesse campo. Quando questionados a respeito da 

necessidade desse apoio os respondentes foram unânimes. 

     

GRÁFICO 4 – Opinião da amostra sobre a necessidade de apoio de Órgãos de Segurança Pública junto 
as tropas do EM empregadas em GLO na cidade de Brasília-DF 

Fonte: O autor 

 Podemos observar que 100 % dos militares vislumbram o apoio de Órgãos de 

Segurança Pública as tropas do EB empregada em Operações de GLO como no mínimo 

necessário. Quando somado essa informação ao levantamento dos conhecimentos 
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passados nas escolas de formação torna-se possível compreender melhor a 

insegurança de se operar em um ambiente pouco conhecido. 

Todavia, ao questionar a possibilidade de solicitar esse apoio nota-se que a falta 

de afinidade de operar de maneira conjunta vem sendo recorrente através da história. 

De acordo com 43,8% dos militares que responderam ao questionário, o militar 

designado para cumprir missões de Garantia da Lei e da Ordem sequer sabe que tipo 

de apoio pode ser solicitado. Além disso como podemos observar no gráfico que segue, 

a possibilidade de se solicitar a prestação de apoio por parte dos Órgãos de Segurança 

Pública foi apresentada em aproximadamente 60% das vezes, reafirmando que a fonte 

designadora da missão não considera em seu planejamento o possível emprego de 

outras Instituições. 

 

GRÁFICO 5 – Abertura da possibilidade de solicitar apoios aos Órgãos de Segurança Pública aos 
militares da amostra em operações de GLO em Brasília-DF 

Fonte: O autor 

 

Em termos de procedimentos tomados frente aos desafios que surgem nas 

diversas missões de Garantia da Lei e da Ordem, é de se compreender que existam 

inadequações entre as Forças Armadas, especificamente o Exército Brasileiro e os 

Órgãos de Segurança Pública, devido à divergência de protocolos e estrutura de cada 

Instituição. Isso que ocorreu com 78,7% dos respondentes crescendo de importância o 

conhecimento sobre o que se está executando, buscando acima de qualquer 

entendimento, estar agindo sob as regras da lei. 

Embora ocorra essa incompatibilidade em alguns casos, o simples 

acompanhamento das atividades de Garantia da Lei e da Ordem por membros de 

Órgãos de Segurança Pública facilitaria a tomada de decisão e o alinhamento legal em 

caso de dúvidas, no curto prazo; uma vez que 93,8% dos questionados entendem que 

a rotina dos profissionais da Segurança Pública pode contribuir para as atividades 

desenvolvidas pelo EB nesse tipo de atividade.  
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Ingressando no campo das missões específicas e procedimentos tomados na 

Operações de GLO, foi questionado a respeito dos procedimentos e seus possíveis 

apoios, com resultado de acordo com seguinte gráfico: 

  

GRÁFICO 6 – Opinião da amostra acerca dos procedimentos em que os ganhos de se operar de forma 
conjunta seriam fundamentais para a melhoria dos resultados 

Fonte: O autor 

Verifica-se que todos procedimentos foram assinalados, ao menos uma vez, 

pelos respondentes, confirmando que todas essas atividades teriam seus resultados 

melhorados quando executados de forma conjunta. Isso demonstra que os militares da 

Polícia do Exército empregados nas atividades de Garantia da Lei e da Ordem na cidade 

de Brasília-DF não acreditam na auto suficiência da Força no que diz respeito as 

operações vocacionadas aos Órgãos de Segurança Pública. Raciocinando com a busca 

de resultados cada vez melhores, torna-se interessante solicitar o apoio dos OSP 

sempre que possível. 

Uma outra forma de amenizar a falta de experiência e facilitar a consulta a 

legislação, regulamentos e orientações importantes seria através de cartilhas, folhetos 

e mementos de maneira pontual. A necessidade desse tipo de documentação de uma 

forma efetiva e institucionalizada, ou até mesmo a atualização dos manuais e cadernos 

de instrução, seria uma interessante resposta aos anseios dos militares que operam 

nesse tipo de missão. Quando questionados a respeito dos documentos que aparam 

essas atividades os participantes do questionário reagiram como retrata o quadro a 

seguir. 
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GRÁFICO 7 – Opinião da amostra sobre a disponibilidade de manuais, cadernos de instrução, folhetos 
ou mementos para orientarem as operações conjuntas de GLO em Brasília-DF 

Fonte: O autor 

  75,1% de militares se mostraram descontentes com a informações 

existentes deixando latente a necessidade da ampliação desse conhecimento. 

Para findar os questionamentos, foi solicitado aos respondentes que esses 

classificassem a troca de experiências entre o Exército Brasileiro e os Órgãos de 

Segurança Pública: 

 

GRÁFICO 8 – Classificação da amostra sobre a troca de experiências entre o EB e os Órgãos de 
Segurança Pública nas operações de GLO em Brasília-DF 

Fonte: O autor 

   A maioria dos respondentes (75%) considerou muito proveitosa essa 

troca, explicitando que os militares envolvidos na parte operacional do sistema de 

Garantia da Lei e da Ordem na cidade de Brasília-DF consideram salutar a execução 

desse tipo de operações em conjunto. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Baseado nos objetivos propostos no início deste trabalho, conclui-se que a 

presente investigação atendeu ao almejado, permitindo a aquisição de conhecimento 

relativos não só a criação e história da Polícia do Exército como também a opinião de 

seus militares frente aos novos desafios. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que a adaptação as operações 

envolvendo as Forças Armadas, representada pelo Exército Brasileiro nesse estudo, e 

os Órgãos de Segurança Pública, é gradativa e seus empecilhos são uma realidade não 

só brasileira como também de países de 1º Mundo. 

Quanto mais rápido for essa aceitação e adaptação, melhores serão os 

resultados obtidos. Dessa forma, entende-se que essa evolução doutrinária inevitável 

deve receber um enfoque cada vez maior.  

O estudo realizado sobre os dados coletados permitiu identificar que, a parte 

operacional, ou seja, a parte executante das Operações de GLO, gostaria de contar 

cada vez mais com o apoio dos Órgãos de Segurança Pública, estreitando as relações 

e ampliando as trocas de experiências, forma essa de minimizar no curto prazo as 

deficiências decorrentes do pequeno emprego do EB em conflitos internos nas décadas 

de 90 e 2000.  

Para o médio e longo prazo, vislumbra-se um enfoque maior por parte da 

formação nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem, adequando os conhecimentos 

dos novos profissionais das forças armadas às recentes maneiras de emprego da Força 

Terrestre, combatendo um inimigo que carrega a mesma bandeira como plano de fundo. 

O raciocínio voltado para a segurança da população é comum a todos que 

recebem esse tipo de missão, o que reafirma que operando em conjunto, aumenta-se a 

possibilidade de se atingir esse objetivo com o mínimo de danos. Deve se buscar a 

desburocratização do apoio entre as Instituições, tornando um entendimento unânime 

que o fluxo de conhecimento por meio da prática conjunta é uma via de mão dupla e 

permite a evolução de todas as partes envolvidas. 

Para os militares em posição de comando nas diversas Operações de Garantia 

da Lei e da Ordem é interessante que o assessoramento seja completo e oportuno. É 

incontestável que quando se pode contar com membros que possuem experiência maior 

na atividade que está sendo desenvolvida esse assessoramento fica facilitado. O apoio, 

mesmo que de uma pequena representação de Instituições como a Polícia Militar ou a 

Guarda Municipal, facilita consideravelmente a tomada de decisão por parte dos 

comandantes, pois o conhecimento técnico e legal é ampliado. 
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Conclui-se, então, que a adaptação à nova realidade apresentada pelas 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem deve ser mais rápida possível. A atualização 

de manuais, bem como a criação de novos cadernos de instrução, cartilhas e mementos, 

minimizaria as deficiências apresentadas pelos militares do Exército, assim como a 

desburocratização e a quebra de preconceitos para o fornecimento de apoio entre as 

Instituições. Devem ser voltados olhos nesse sentido, produzindo e aprovando material 

que proporcione ao exército manter e aumentar a excelência atingida nas diversas 

missões. A tropa vocacionada para esse fim dentro da Força Terrestre é sem dúvidas a 

Polícia do Exército, sendo ela o principal vetor para que sejam atingidos esses objetivos.



23 
 

ANEXO A: Solução Prática 
 

 A presente pesquisa concluiu que o Exército deve acompanhar com a maior presteza 

possível as evoluções do combate interno moderno. As experiências e os conhecimentos adquiridos 

através da alta demanda de missões de Garantia da Lei e da Ordem, com ou sem o apoio dos 

Órgãos de Segurança Pública, servem de suporte para que se atinja esse objetivo em prazos 

menores.  

Entretanto, para que essas experiências possam produzir conhecimento concreto, torna-se 

necessário que profissionais sejam destacados na atividade de compilação e produção desse 

material. Produzir manuais, cartilhas, mementos e orientações nesse sentido requer um tempo que 

permitiria colher resultados melhores no curto e médio prazo, considerando que a evolução 

constante requer plataformas que permitam uma contínua e oportuna atualização. 

Por fim, deve-se destacar alguns outros pontos importantes que facilitarão a produção 

desse conhecimento: 

a) A facilidade de comunicação entre os militares proporcionada pelo desenvolvimento 

tecnológica simplifica a busca e colheita de informações; 

b) A demanda de missões de Garantia da Lei e da Ordem em diversas regiões do país, 

enfatizando que o Exército Brasileiro é uma Instituição Federal, permite que as experiências sejam 

interpretadas visando o emprego nacional e não regional; 

c) A aproximação institucional entre Exército e os Órgãos de Segurança Pública facilitaria 

sobremaneira a troca de informações e experiências; 

d) A execução de congressos, seminários e simpósios com a participação de Instituições 

empregadas nas atividades de Garantia da Lei e da Ordem acelerariam a troca de conhecimentos 

e a elaboração de materiais que contemplam doutrinas de diversas fontes; e 

e) A criação de um grupo de desenvolvimento doutrinário permitiria um aprofundamento no 

assunto, unindo a expertise de vários profissionais peritos nesse teatro de operações. 
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