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RESUMO
O presente artigo tem por intuito realizar uma análise da aplicação das Regras de Engajamento
(RE), em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) à luz dos direitos fundamentais
que insurgem neste contexto, quais sejam: o direito à vida e o direito à segurança; ambos
institutos dispostos no caput do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil
(CRFB/88). Com efeito, a pesquisa acadêmica verifica o amparo jurídico aplicável nas Op GLO,
pela via da RE, concernente à análise consequencialista da utilização dos institutos da legítima
defesa e de excludentes de ilicitude, quando do uso da força. Desta sorte, apresenta a
ponderação como solução para os conflitos envolvendo direitos fundamentais que delineiam a
confecção da RE, tendo por intuito garantir sua eficácia e dar segurança jurídica a todos os
envolvidos. Face às considerações aduzidas, a linha de redação está permeada pela pesquisa
bibliográfica concernente ao tema, entrevista com militares que já participaram de missões
amparadas pela RE e principalmente na investigação da eficácia da RE quanto à
responsabilização da atuação do militar em serviço. Por fim, apresenta-se os resultados
alcançados sobre a efetividade da RE - quanto diploma normativo garantidor da legalidade das
Forças Armadas (FA), em situações e condições adversas frente às ameaças à incolumidade
das pessoas e do patrimônio, em que se é necessário o uso da força.

Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Operações de Garantia da Lei e da Ordem. Regras
de Engajamento. Segurança Jurídica. Uso da Força.

ABSTRACT
The purpose of this article is to analyze the application of the Rules of Engagement (ROE) in
Operations to Maintain Law and Order (Op to MLO) from the perspective of the fundamental
rights that arises in this context, which are: the right to life and the right to security; both
institutes arranged in the caput of Article 5 of the Constitution of the Federative Republic of
Brazil (CRFB/88). The academic research in order to verify the legal support applicable in the
Op de MLO, through ROE, concerning the consequential analysis of the use of the institutes of
self-defense and of exclusions of illegality, when the use of force. In this way, it presents the
consideration as a solution to the conflicts involving fundamental rights that delineate the
elaboration of the ROE, aiming to ensure its effectiveness and give legal security to all involved.
In view of these considerations, the line of writing is permeated by the bibliographic research on
the subject, interviews with military personnel who have already participated in missions
supported by ROE and especially in the investigation of the effectiveness of ROE as regards the
accountability of the military in service. Finally, it presents the results achieved on the
effectiveness of ROE - as a normative diploma guaranteeing the legality of the Armed Forces, in
situations and adverse conditions face of threats to the safety of people and property, where the
use of force is necessary.
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da especialização em Ciências Militares, com ênfase em Ciência e Tecnologia, pós-graduação
universitária lato sensu.
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1 INTRODUÇÃO

Ao contemplar que a interpretação lógica dos direitos fundamentais podem

ser fruto da ratificação pelo Estado dos direitos humanos à esfera internacional, tem-

se a ideia de que estão positivados internamente no bojo do texto constitucional

como garantias individuais e orientações à atuação dos Poderes Públicos.

Com efeito, em matéria de direitos fundamentais, comumente se discute a

diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais em que Sarlet (2006, p. 35

e 36) preleciona como fator de distinção:
“O termo ‘direitos fundamentais’ se aplica para aqueles direitos do ser
humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional
positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão ‘direitos
humanos’ guardaria relação com os documentos de direito internacional.”

Conseguinte, tais direitos são classificados em dimensões ou gerações, de

acordo com o bem jurídico que se pretendeu resguardar no contexto histórico em

que emergiu. Nas lições de Moraes (2016, p.44), “modernamente, a doutrina

apresenta-nos a classificação de direitos fundamentais de primeira, segunda e

terceira gerações, baseando-se na ordem histórica cronológica em que passaram a

ser constitucionalmente reconhecidos”.

Segundo Lorenzetti (2011), direitos fundamentais de primeira dimensão são

aqueles que o Estado deve atuar em sentido negativo quanto à prática de

determinada conduta para que não viole um direito constitucional, ou seja, pela sua

característica, exige do ente estatal um comportamento de abstenção, não intervindo

na esfera individual do indivíduo, tutelando o clássico direito à liberdade e seus

axiomas4.

Em que pese o tema do presente artigo, chancelados como direitos de

primeira geração, merecem destaque, duas garantias conferidas no sistema de

freios e contrapesos constitucionais: o direito à vida e o direito à segurança,

elencados no caput do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de

4 Lorenzetti (2011, p. 99) ensina que: “As obrigações de não fazer referem-se aos direitos de defesa,
de liberdade, que tentam por limites à atuação do sujeito passivo. São exemplos o direito à liberdade,
à vida, à integridade física e à propriedade. Sua característica é negativa, são obrigações de não
fazer em benefício da liberdade individual. A violação desses direitos dá lugar a ações preventivas,
principalmente de tutela inibitória, frente à invasão da esfera alheia, bem como a ações indenizatórias
em vista do dano causado.”
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1988 (CRFB/88), rol que trata dos direitos e garantias fundamentais da Carta

Constitucional vigente5.

Nos ensinamentos de Novelino (2008, p. 223), o Estado tem o dever de agir

sob a égide dos bens jurídicos tutelados, seja em conformidade a eles, seja para

garanti-los ao povo, vejamos:
“Possuem um caráter essencialmente positivo, impondo ao Estado o dever
de agir. Objetivam a realização de condutas ativas por parte dos poderes
públicos, seja para a proteção de certos bens jurídicos contra terceiros, seja
para a promoção ou garantia das condições de fruição desses bens.
Englobam o direito a prestação materiais e jurídicas”.

À baila do prelecionado por Novelino (2018), o regramento constitucional, no

Capítulo II da Seção III, mais precisamente em seu art. 142, dispõe sobre a

qualificação das Forças Armadas (FA), dentre elas o Exército Brasileiro (EB), como

instituição da Administração Pública responsável pela garantia dos poderes

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem; outrossim,

apresentando reserva legal de atuação do militar em comando das FA.

Nesta seara, as FA colaboram cotidianamente para o desenvolvimento

nacional e com a defesa civil, dando apoio aos variados tipos de situações e

atividades, em face das diversas formas de perturbações da ordem e frente às

ameaças à incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de Operações de

Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO)6.

Forçoso é concluir, por incorporarem o conceito de administração pública em

sentido subjetivo, os militares devem atuar dentro da legalidade, em estrita

obediência aos trâmites dispostos pelo conjunto de diplomas normativos que regem

a atuação e pelas instruções recebidas. Àqueles fundamentados nas garantias

fundamentais com destaque ao direito à vida e à segurança, controlando o uso da

força no cumprimento da missão recebida, sem cometer excessos em situações de

crise, como em casos de uma Op GLO.

5 Art. 5º, CFRB: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...)”.
6 A Portaria Normativa Nº186/14 que dispõe sobre a “Garantia da Lei e da Ordem”, informa que a
diversidade de missões a serem executadas e a variedade de situações que poderão ocorrer exigirão,
em cada caso, um cuidadoso estudo das condicionantes para o emprego das FA e para a adoção das
medidas e ações adequadas às situações apresentadas. Disponível em:
<http://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/483786/mod_resource/content/1/Portaria%20MD_2%20Ed_%
20Garantia%20da%20Lei%20e%20da%20Ordem_Jan%202014.pdf>. Acesso em: 28 Abr 2020.
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Por seu turno, o efetivo emprego das FA em Op GLO é de responsabilidade

exclusiva do Presidente da República, por disposição do caput do art. 15 da Lei

Complementar Nº 97/99. E em respeito a legalidade, nos termos da Portaria

Normativa Nº 186/14, após a decisão presidencial, comunicada ao Ministro da

Defesa, a este incumbirá, assessorado pelo Estado-Maior Conjunto das Forças

Armadas (EMCFA), emitir a Diretriz Ministerial (DM) para ativação dos Comandos

Operacionais e a designação dos respectivos Comandantes. Com base na DM, o

Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (CEMCFA) emitirá as

Instruções para o Emprego das Forças Armadas (IEFA) para orientar as atividades

de planejamento e emprego a serem desenvolvidas pelo EMCFA, pelos Comandos

das Forças Singulares (FS) e pelos Comandos Operacionais a serem ativados. As

IEFA terão forma e conteúdo adaptados às circunstâncias e ao depreendido da

decisão presidencial e da DM. Nela serão estabelecidas as Normas de Conduta e as

Regras de Engajamento (RE), além de outras prescrições específicas, tais como,

ações a realizar, Comando e Controle, Inteligência, logística, necessidade/

disponibilidade de recursos, além de outros itens.

Cuida-se de analisar a tratativa de atos administrativos e diplomas normativos

envoltos a essas missões, em que têm notoriedade a utilização das ROE (Rules of

Engagement)7 cuja natureza jurídica é de ato administrativo ordinatório. No Brasil,

são dois os principais documentos formais que servem de base para a confecção de

cada RE: a Portaria Interministerial Nº 4.226/10 e Diretriz Ministerial Nº 15/10.

As RE, assim denominadas as diretivas emitidas pela autoridade militar

competente, nas quais são especificadas as circunstâncias e limitações sobre as

quais as Forças iniciam e/ou continuam em combate contra outras Forças, podem

ser entendidas como meios legais pelos quais se mantém o controle sobre o uso da

força em determinada missão. Além de submeterem os hierarquizados ao seu

regramento, são fundamentais para o emprego da violência legítima do Estado na

esfera das FA, pois dão suporte legal ao uso da força quando razoável e necessário.

7 As RE - internacionalmente conhecidas pelo acrônimo ROE (do inglês Rules of Engagement) - são
os meios pelos quais o Comando de uma Força Armada, empregada em uma operação de guerra
(bélica) ou de não guerra (não bélica) mantém o controle sobre o uso da força no cumprimento da
missão recebida do Poder Político. SILVA, Maj Claudio Alves da. ROE - As Regras de Engajamento
como Tema Fundamental de Direito Operacional Militar. Brasília, 2017. Disponível
em:<http://www.defesanet.com.br/stm/noticia/26757/ROE---As-Regras-de-Engajamento-como-Tema-
Fundamental-de-Direito-Operacional-Militar/>. Acesso em: 28 Abr 2020.
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Elas devem respeitar o Código Penal, o Código de Processo Penal e as normas

internacionais de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário.

Tecendo comentários acerca da matéria, durante os Jogos Olímpicos de 2016,

quando as forças integraram a segurança olímpica, o fizeram sob a égide da Portaria

Interministerial 4.226/2010 e em cooperação internacional, fundamentou as RE no

Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei

(CCEAL) adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas de 1979, através da

Resolução nº 34/169. Quando da Intervenção Federal no RJ em 2018, as RE

utilizadas nas Olímpiadas de 2016 foram novamente encampadas. Nesta esteira, a

ordem é que a RE seja redigida com fulcro no CCEAL com direcionamento aos

princípios orientadores para a aplicação efetiva (lato sensu).

Controverso ao objetivo primevo de resguardar o trabalho das FA, as

determinações especificadas na IEFA e consequentemente na RE, vêm se

revelando insuficientes no alcance da efetividade do Direito Operacional Militar e nas

Operações Militares. Isto porque as RE são projetadas para garantir que as

atividades do pessoal militar permaneçam em estrito cumprimento à legalidade e

sejam consistentes com a política de governo. Porém, na prática, seu intuito não tem

alcançado resultado satisfatório no que tange ao respaldo jurídico dado aos militares

que atuam no combate à Agentes de Perturbação da Ordem Pública (APOP) em Op

GLO. Isto porque a RE aborda o dever de cuidado objetivo em cenários em que o

militar está submetido a uma situação real de perigo e injusta agressão, dificultando

a utilização dos institutos do art. 24 do CP (legítima defesa, estrito cumprimento do

dever legal e exercício regular de direito, estado de necessidade) quando da

necessidade do uso da força.

A afirmação é verificada pela existência do Projeto de Lei (PL) nº 6.125/19 de

iniciativa do Presidente (Pr) Jair Bolsonaro que basicamente estabelece regras para

se deixar de punir o excesso nas hipóteses em que o agente não desejou exorbitar

os limites da excludente de ilicitude, ou seja, quando o excesso for configurado em

sua forma culposa.

Destarte, viceja a discussão, o procedimento administrativo de investigação

que servirá de base ao processo judicial de responsabilização do militar pelo uso

irregular da força em Op GLO, dada a carência de respaldo jurídico para a atuação e
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a superficialidade quanto ao tema ao ser tratado pela RE. Sobretudo quando não há

a correta entre os direitos fundamentais, como o direito à vida do militar empregado

na operação em face do direito do APOP e ainda, à segurança deste e de terceiros

envolvidos.

Face às considerações aduzidas, o presente artigo tem por intuito sopesar o

emprego das FA em Op GLO, identificando o ponto de convergência entre esses

direitos e o respaldo jurídico de atuação fornecido à tropa em situações em que se

faz necessário o uso da força.

1.1 PROBLEMA

É recorrente o emprego das FA em Op GLO, para suprir a deficiência dos

órgãos de segurança pública quando indisponíveis, inexistentes ou insuficientes, em

decorrência do esgotamento das forças auxiliares. Nesta esteira, via ato do chefe do

poder executivo, amparado no art. 142 da CRFB e na Lei Complementar 97/99,

delega-se as FA a atuação conjunta consoante ao poder de polícia até o

restabelecimento da ordem pública, por espaço de tempo determinado, levando em

conta o disposto no Decreto nº 3.897/01, especialmente os artigos 2º, 3º, 4º e 5º.

Em que pese a orientação do Código de Conduta para os Funcionários

Responsáveis pela Aplicação da Lei (CCEAL): qualquer ameaça à vida e à

segurança dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei deve ser encarada

como uma ameaça à estabilidade da sociedade em geral.

Como já referenciado, as FA atuam sob a égide do princípio da legalidade,

que rege todo o Direito Operacional Militar Brasileiro axioma do Direito

Administrativo e alicerça a Força Terrestre. O referido princípio tem previsão

expressa no art. 37 da CRFB e determina a atuação restritiva da administração

pública sob o prisma da reserva legal, ou seja, podendo fazer somente aquilo que a

lei expressamente autoriza e no silêncio da lei está proibido de agir. Além deste,

temos a necessidade, proporcionalidade e conveniência, conforme especificado na

Portaria Interministerial 4.226/10.

Assim, importa dizer que em Op GLO, designadas pelo chefe do poder

executivo, o Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (CEMCFA)

emitirá as Instruções para o Emprego das Forças Armadas (IEFA) e nelas serão
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estabelecidas as diretrizes para a confecção da RE e as Normas de Conduta que

serão consideradas quando da elaboração efetiva da RE que servirá de instrumento

para a difusão na tropa e o consequente adestramento.

Cuida-se de analisar a Portaria Normativa nº 186/MD que dispõe sobre a

"Garantia da Lei e da Ordem”:

“As RE deverão ser expedidas em cada nível e para cada operação e tipo
de atuação visualizada. Levarão em consideração a necessidade de que as
ações a serem realizadas estejam de acordo com as orientações dos
escalões superiores e que observem os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e legalidade. Além disso, deve-se ter em mente, também: a
definição de procedimentos para a tropa, buscando abranger o maior
número de situações; a proteção, aos cidadãos e aos bens patrimoniais
incluídos na missão; e a consolidação dessas regras, em documento próprio,
com difusão aos militares envolvidos na operação. As RE serão claras e
detalhadas. Após publicadas, serão objeto de adestramento.”

Como explicitado, o corpo da norma deve conter disposições que tratem

sobre hipóteses de conflitos, sobre bens e pessoal envolvido e definir o uso

gradativo da força ser empregado em situações anormais.

É cediço não ser razoável exigir do agente que, compelido pelo dever legal de

agir e submetido a uma situação real de perigo e injusta agressão, tenha um dever

de cuidado objetivo ao exercer proteção ao direito seu ou de outrem. Isto porque o

militar se utiliza da lei para fazer cumpri-la, partindo do pressuposto de estar

respaldado legalmente para agir de acordo com as atribuições a ele conferidas, para

fazer valer todo o resto à sociedade.

Destarte, problema de pesquisa está acostado no acompanhamento do

conjunto normativo que rege a atividade dos militares empregados em Op GLO,

principalmente na confecção da RE e nas consequências jurídicas da utilização de

arma letal nessas operações. Houve por bem, a necessidade de realizar entrevistas,

para que seja esclarecido o seguinte quesito: Qual é o nível de confiabilidade da

tropa no escopo normativo fornecido mediante a possibilidade da necessidade de se

fazer uso dos institutos de exclusão da responsabilidade dispostos no art. 24 em

razão do emprego de arma letal?

1.2 OBJETIVOS

O presente tem por objetivo estudo verifica as RE fornecidas em Op GLO, a

ponderação dos direitos fundamentais na sua confecção e a segurança jurídica
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proporcionada aos militares envolvidos quanto a utilização do uso da força nessas

operações.

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo:

a) Observar quais os direitos fundamentais no contexto de aplicação das

Regras de Engajamento em Op GLO;

b) Conferir o grau de certeza da utilização de arma letal pela tropa em uma

situação real de perigo;

c) Verificar os institutos jurídico-penais de excludente de ilicitude que

envolvem a responsabilização do militar pelo uso da força em Op GLO;

d) Contabilizar os resultados da pesquisa quanto à densidade da segurança

jurídica no âmbito subjetivo operacional.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

Além das diversas atribuições do Exército Brasileiro, as Operações de

Garantia da Lei e da Ordem têm sido uma das principais formas de emprego dos

militares no século XXI pela Força Terrestre. Neste contexto, é imprescindível o

amparo jurídico proporcionado pelas normas que circundam a operação, haja vista

que estas resguardam o efetivo empregado, quando da análise da legitimidade da

atuação em uma situação de confronto.

Contrassenso, ao averiguar as restrições impostas pelas RE quanto às

“Regras para Utilização do Uso da Força” é notável o grau de incerteza no que tange

ao emprego uma arma letal em uma situação real de perigo, em razão dos critérios

sejam subjetivos. Materialmente, nesta parte são tratadas a utilização de forma

progressiva e proporcional à ameaça, em que a força somente deverá ser

empregada quando esgotadas ou não forem possíveis outras ações e na medida

necessária ao estrito cumprimento da missão.

Em suma, há de se perceber a abstratividade dos princípios que adornam a

situação. Nota-se que a falta de clareza interfere diretamente no desempenho da

tropa e na eficiência do cumprimento da missão, pois não há definição de um
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parâmetro material para o emprego do uso da força. Nesta feita, tais restrições

inócuas comprometem a capacidade de trabalho, aumentam o tempo e a eficácia da

missão.

De toda sorte, a presente pesquisa se justifica pela necessidade de

verificação da responsabilização do militar em relação ao uso legítimo da força nas

situações previstas pela norma, com liberdade de ação mínima suficiente, mediante

a ponderação dos direitos fundamentais na utilização das regras de engajamento.

Nesta oportunidade, o artigo destina-se aos militares envolvidos em Op GLO

com o intuito de contribuir na tomada de decisão em situações reais de perigo e na

observância adequada das consequências jurídicas pelos aplicadores do direito.

2 METODOLOGIA

Visando nortear o conhecimento acerca do assunto, optou-se pela consulta a

manuais de Direito Constitucional e de Direito Administrativo; pela análise das

Portarias emitidas pelo Ministério da Defesa sobre Op GLO; pela verificação de

trabalhos acadêmicos e revistas jurídicas eletrônicas sobre o tema; pela consulta de

Regras de Engajamento fornecidas para tropas em Op GLO diversas; pela leitura

dos dispositivos do Código Penal e de Processo Penal que abordam a temática dos

excludentes de ilicitude; na aplicação de questionário aos militares envolvidos

nessas operações e na coletânea de dados, contemplando uma leitura analítica e

fichamento das fontes.

Para a abordagem do problema utilizou-se os conceitos da pesquisa

quantitativa. Nela, as referências numéricas obtidas nos questionários foram

importantes para a compreensão do efeito da interpretação das regras de

engajamento.

No objetivo geral, foi empregada a modalidade descritiva. Nela, as perguntas

irão nortear a pesquisa, para análise e interpretação dos dados obtidos.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

Inicialmente, a pesquisa fora delineada pela coletânea de Regras de

Engajamento fornecidas para as tropas em Op GLO diversas, na observância da

forma em que foram tratados o emprego do uso da força em cada uma delas.
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Conseguinte, fora realizada a consulta a Manuais Doutrinários de Direito

Constitucional, revistas jurídicas eletrônicas, bem como as normas legais envoltas

do tema, tais como a Constituição Federal e as Portarias sobre Op GLO emitidas

pelo Ministério da Defesa, com destaque para a Portaria Interministerial nº 4226/10 e

a Diretriz Ministerial nº 15/10. Neste passo, optou-se também pela aplicação de

questionário aos militares empenhados nas referidas operações, culminando na

obtenção de resultados que demonstram o nível de confiança depositado por estes

nas Regras de Engajamento e no consequencialismo da ação para os aplicadores

do direito.

Foram utilizadas as palavras-chave: Direitos Fundamentais, Operações de

Garantia da Lei e da Ordem, Regras de Engajamento, Segurança Jurídica, Uso da

Força, juntamente com seus correlatos em inglês, na base de dados Scielo, em

sítios eletrônicos do Ministério da Defesa e de revistas jurídicas.

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

operações de não-guerra, com enfoque nas RE instrumentalizadas nas Operações

de Garantia da Lei e da Ordem.

As Op GLO caracterizam-se como operações de “não guerra”, pois, embora

ocorra o emprego do Poder Militar, no âmbito interno, não envolvem o combate

propriamente dito, mas podem, em circunstâncias especiais, envolver o uso de força

de forma limitada (BRASIL, 2014c, p. 17). De forma geral o emprego da força nas

Operações de Garantia da Lei e da Ordem assentar-se-á na observância dos

princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade (BRASIL, 2014c, p.

25).

Para o The Department of Peacekeeping Operations (DPKO) a “The

authorization to use force comes with the responsibility to do so in accordance with

the mandate and ROE. Force Commanders are responsible for ensuring that their

orders are strictly followed”. 8(DPKO, 2017, p. 10)

Para SANREMO:
“Las Reglas de Enfrentamiento son emitidas por autoridades competentes y
contribuyen en el delineamiento de las circunstancias y limitaciones dentro
de las cuales las fuerzas militares pueden emplearse, a fin de alcanzar sus
objetivos. Las ROE aparecen en una variedad de formas en las doctrinas

8 A autorização para usar a força vem com a responsabilidade de fazê-la de acordo com o mandato da missão e RE. O

comandante da Força é responsável por garantir que suas ordens sejam estritamente seguidas (tradução nossa).
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militares nacionales, incluyendo la ejecución de órdenes, el despliegue de
órdenes, los planes operacionales, o las directivas vigentes. Sin importar
cuál sea su forma, brindan autorización o límites, entre otras cosas sobre el
uso de la fuerza, el posicionamiento y postura de las fuerzas, y el empleo de
ciertas capacidades específicas. Em algunos países, las ROE tienen el
estatus de guía para las fuerzas militares; en otros, las ROE son órdenes
conforme a derecho.” (SANREMO, p. 1,2009).9

a. Critério de inclusão:

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados à

utilização das RE; teoria constitucional; instrumentos normativos aplicados à

situação discutida; tratamento dado aos institutos penais de exclusão de ilicitude

quanto à responsabilização pelo uso da força em Op GLO a partir de 2004.

b. Critério de exclusão:

- Estudos que abordam o emprego de tropas em Operações de Paz,

Operações contra crimes Transfronteiriços, Operações Tipo Polícia, Operações

interagência;

2.2 Coleta de Dados:

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por questionário.

2.2.1 Questionário

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de militares que

participaram de Op GLO como fuzileiros. Dentro deste universo buscou trabalhar nos

ciclos hierárquicos que participam efetivamente de uma missão, sendo selecionados

oficiais e praças, de carreira e temporários que serviram ou ainda servem em

Unidades que participaram de Operações de Garantia da Lei e da Ordem, para ter

um melhor entendimento da pauta entre a ponderação dos direitos fundamentais e a

aplicação das regras de engajamento. Priorizou-se o escalão SU, pois desde o

Soldado Esclarecedor ao Capitão Cmt SU realizam patrulhamento na área de

operações.

9 As Regras de Engajamento são emitidas pelas autoridades competentes e contribuem delineando as circunstâncias e
limitações dentro das quais as forças Militares podem ser empregadas para atingir seus objetivos. ROE aparece em uma
variedade de formas nas doutrinas militares nacionais, incluindo a execução de ordens, a implantação de pedidos, planos
operacionais ou diretrizes em vigor. Não importa qual sob sua forma, forneça autorização ou limite, entre outras coisas, ao uso
da força, à posicionamento e postura de forças e o uso de certas capacidades específicas. Em Em alguns países, as ROE têm
status de guia para forças militares; em outros, o ROE são ordens de acordo com a lei (tradução nossa).
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Dessa forma, a população a ser estudada foi estimada em 1000 militares. A

fim de atingir uma maior confiabilidade das induções realizadas, buscou-se 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 64 militares.

Dessa feita, foram distribuídos questionários para 138 militares que

participaram de Op GLO como fuzileiros, sendo obtidas 130 respostas. O efetivo

obtido considerando 203% da amostra ideal prevista (nideal=64), utilizando-se como N

o valor de 130 militares.

A amostra foi selecionada em diferentes Organizações Militares, de maneira a

não haver interferência de respostas em massa ou influenciadas por episódios

específicos. O questionário foi desenvolvido a partir da plataforma Google Forms, a

sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma indireta (e-mail ou link

pelo Whatsapp), para 138 militares. Entretanto, somente 130 respostas foram

obtidas (203% do nideal e 94,2% dos questionários enviados), havendo necessidade

de invalidar 8 questionários por preenchimento incorreto ou incompleto (5,8% dos

questionários enviados).

Antes do envio do questionário, foi realizado um pré-teste com 10 (dez)

capitães de infantaria da turma ESAO 2020, que atendiam aos pré-requisitos para

responder ao questionário. O objetivo deste pré-teste era levantar falhas na coleta

de dados. Ao final, após levantadas algumas falhas, as mesmas foram sanadas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este capítulo é destinado à apresentação dos resultados obtidos através da

pesquisa bibliográfica, bem como coleta de dados feitas em questionários. Os

resultados a seguir, são baseados em entrevistas com 130 militares. Houveram

também, 8 entrevistas que não tiveram relevância para a pesquisa, em razão de

preenchimento incorreto ou incompleto e por isso, necessário que fossem

desconsideradas.

No contexto das operações, filiou-se na necessidade de realizar a pesquisa

dentro de todos os círculos hierárquicos. Foram entrevistados aproximadamente

50,5% de Oficiais sendo dois Oficiais Superiores, 14% de Subtenentes e Sargentos
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e 35,7% de Cabos e Soldados que participaram efetivamente de Operações de

Garantia da Lei e da Ordem.

GRÁFICO 1 – Posto e Graduação dos Entrevistados
Fonte: O autor

Pela rotatividade nas Op GLO das frações no país, a pesquisa foi realizada

em diversas Organizações Militares para se atingir o objeto do presente trabalho,

porém a grande totalidade de respostas concentrou-se no 4º BIL, 11º BI Mth e 28º

BIL.

GRÁFICO 2 – OM dos Entrevistados Durante a Operação
Fonte: O autor

Foram levantadas hipóteses em que há necessidade do emprego do uso da

força, situações nas quais o militar fará o juízo de ponderação entre os princípios

fundamentais de direito, as RE recebidas, o emprego da força letal e as possíveis

consequências jurídicas da sua ação, qual seja a necessidade superveniente de se

fazer valer do instituto da legítima defesa. Tal medida parte de certo grau de

discricionariedade ao agir do militar que poderá ser responsabilizado penalmente,
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face à ameaça de injusta agressão e ao risco iminente, em uma real situação de

perigo. Para tanto, buscou-se analisar a sensação e o grau de certeza dos militares

em relação ao amparo legal fornecido para sua atuação, em caso de uso de uma

arma letal.

A partir dos dados coletados, pode se dizer que quase metade do efetivo

empregado nas Op GLO não se sente seguro em relação ao respaldo legal

oferecido ao exercício de suas funções. Ou seja, receiam ser punibilizados

injustamente, se, ainda que por necessidade diante de uma injusta agressão

necessitarem empregar arma de fogo contra um criminoso.

GRÁFICO 3 – Sensação de Amparo Legal no Emprego de Arma Letal em Caso de Injusta Agressão
Diante as Regras de Engajamento

Fonte: O autor

Percebe-se que o grau de incerteza quanto ao escopo normativo de

excludentes de ilicitude e não ser amparado legalmente é o maior receio do

emprego de arma de fogo pela tropa, em detrimento dos demais.

GRÁFICO 4 – Receio do Emprego da Arma de Fogo Contra um Criminoso
Fonte: O autor
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Na análise do gráfico 5, nota-se que mesmo diante de uma situação em que

um delinquente despende esforços letais em razão da tropa, ainda que mediante

ordem expressa do superior gerente do conflito, quase metade dos militares não

e/ou às vezes não, conferem efetividade aos institutos de exclusão da

responsabilidade penal a eles aplicáveis em decorrência da situação em que seja

necessário o emprego do uso de arma letal.

GRÁFICO 5 – Sensação de Amparo Legal nas Regras de Engajamento no Emprego de Arma Letal
Diante de um Criminoso que Alvejaria a Tropa

Fonte: O autor

Cumpre ressaltar, que o seu uso será considerado lícito quando essa medida

for empregada dentro dos princípios e das normas legais de engajamento

anteriormente estabelecidas. Ou seja, segundo a pirâmide do emprego do uso da

força (Figura 1) (JÚNIOR E BATISTA, p.10). Neste sentido, a Secretaria Nacional de

Segurança Pública traz um modelo básico dessa pirâmide do uso progressivo da

força, com níveis baseados na intensidade do comportamento do agressor.

(SENASP, 2006).

FIGURA 1: Pirâmide do Emprego do Uso da Força
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Trata-se do escalonamento de condutas militares correspondentes aos

cenários para o controle de distúrbios civis. Portanto, temos a dicotomia entre o fato

jurídico existente e o grau de força a ser empregado e a conclusão de que a ação

divergente do parâmetro acima citado, culmina no excesso punível, que foge do

respaldo normativo dos excludentes de ilicitude do art. 23 do CP.

Cumpre ressaltar que, muitas vezes, o escalonamento de emprego de força

não é utilizado, não porque o militar o ignora, mas por razões táticas e técnicas tais

como a imprevisibilidade, distância do infrator, local da intervenção de difícil evasão

e ainda a euforia relacionada à inconsistência emocional em relação a situação de

perigo. Destarte, aqui está o vácuo normativo que pode resultar na

responsabilização penal do militar pelo excesso doloso e culposo. Daí o fundamento

utilizado pelo Pr. Jair Bolsonaro para a confecção do PL 6.125/2019 para se deixar

de punir o excesso nas hipóteses em que o agente não desejou exorbitar os limites

da excludente de ilicitude, ou seja, quando o excesso for configurado em sua forma

culposa. Por enquanto, a alternativa a exclusão da responsabilidade pela via da

legítima defesa está no excesso escusável, que será discutido brevemente.

Partindo para a observação de outra hipótese em que seria necessário o

emprego do uso da força, temos o gráfico abaixo.

GRÁFICO 6 – Sensação de Amparo Legal nas Regras de Engajamento no Emprego de Arma Letal
Diante de um Criminoso que Lançaria um Veículo Automotor Contra a Tropa

Fonte: O autor

Ao observar o Anexo I da Portaria Interministerial 4.226/2010, tem-se que:

1. “O uso da força pelos agentes de segurança pública deverá se pautar nos
documentos internacionais de proteção aos direitos humanos e deverá
considerar, primordialmente:
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(...)

4. Não é legítimo o uso de armas de fogo contra pessoa em fuga que esteja
desarmada, ou que, mesmo na posse de algum tipo de arma, não
represente um risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de
segurança pública ou terceiros.

5. Não é legítimo o uso de armas de fogo contra veículo que desrespeite
bloqueio policial em via pública, a não ser que o ato represente um risco
imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública ou
terceiros.”

Em consonância, o art. 234, do Código de Processo Penal Militar preceitua:

“Art. 234, CPPM: O emprego de força só é permitido quando indispensável, no caso

de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de

terceiros, poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para defesa do

executor e auxiliares seus, inclusive a prisão do ofensor. De tudo se lavrará auto

subscrito pelo executor e por duas testemunhas.

Para elucidar o entendimento, é pertinente trazer o que David ou Júnior e

Edson Batista tratam sobre a fuga: “O problema da possibilidade de fuga, no Direito

Penal Militar, apresenta um significado singular, visto que a fuga atinge a dignidade

da divisa e contrasta com o elevado sentimento de honra, profundamente radicado

no ordenamento militar.

Pela análise do gráfico 6 temos que em constante conflito interno em relação

a tomada de decisão, 48,1% dos militares, diante do dispositivo legal acima

colacionado, não se sentem seguros ao desferir disparos contra um criminoso que

lançasse um veículo automotor sob a tropa e/ou evadir-se em fuga e 25, 6% não tem

certeza.

Conseguinte, em uma situação em que um criminoso estivesse portando um

objeto perfurante e atentasse contra a tropa, temos que 42,6% da tropa não se vê

respaldada juridicamente para empregar uma arma letal em desfavor do APOP e 17,

8% se vê às vezes.
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GRÁFICO 7 – Sensação de Amparo Legal nas Regras de Engajamento no Emprego de Arma Letal
Diante de um Criminoso que Atentasse Contra a Segurança de Qualquer Membro da
Patrulha com Qualquer Tipo de Objeto Perfurante

Fonte: O autor

Diante das hipóteses em comento, a Diretriz Ministerial nº15 definiu que a

melhor opção seria, portanto, a reação com a menor intensidade de violência,

suficiente e necessária para repelir ou prevenir eventuais atos hostis, e, se, possível

sem danos ou lesões, conforme previsto na letra b do item 5 (BRASIL, 2010a).

Ao observar os procedimentos específicos editados pela Diretriz ministerial

nº15/2010 nota-se que caso o oponente esteja armado, o militar deve utilizar o

armamento, mediante ordem ou por sua iniciativa em defesa própria ou de terceiros.

Tecendo um breve comentário sobre a questão da obediência à ordem do gerente

de conflito nessas hipóteses referenciadas pelos gráficos, o item 7 desta mesma

diretriz traz as RE, da seguinte maneira:

(...) a. As frações empregadas poderão, cumprindo determinação explícita
dos Comandantes de Fração, e atendendo aos preceitos legais vigentes,
empregar a força, proporcionalmente à agressão para:
1) autodefesa contra ataques diretos ou ameaças concretas à sua
integridade física ou de inocentes;
2) evitar ser desarmada;
3) evitar a captura de qualquer dos seus integrantes
4) impedir furto ou roubo de material militar ou da Faz Pública;
5) manter posições importantes para o cumprimento da missão e;
6) evitar atos hostis que impeçam o cumprimento da missão (BRASIL, 2010)

Destarte, pelos dados apresentados chega-se a confirmação de que a tropa
não se sente amparada juridicamente para agir, ainda que sob a determinação do
seu comandante, gerente de conflito. Isso porque de acordo com a Portaria
Interministerial 4.226/2010:

“A obediência a ordens superiores não pode ser invocada como meio de
defesa se os responsáveis pela aplicação da lei sabiam que a ordem de
utilização da força ou de armas de fogo de que resultaram a morte ou
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lesões graves era manifestamente ilegal e se tinham uma possibilidade
razoável de recusar cumpri-la. Em qualquer caso, também existe
responsabilidade da parte do superior que proferiu a ordem ilegal.”

A questão in loco é o fato de os militares em combate atuarem no estrito

cumprimento do dever legal, mediante ordem de seu comandante e, em um cenário

de instabilidade e conflito não disporem de tempo suficiente para verificar a

legalidade da ordem recebida, em razão do risco iminente de serem alvejados e

perderem a própria vida.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Exorto pela defesa da pátria e da ordem pública, o integrante das Instituições

Militares coloca a sua própria vida em risco para preservar a segurança e

consequentemente os demais direitos e garantias fundamentais, sejam eles: à vida,

liberdade, igualdade e à propriedade, previstas no art. 5º da CF. Sendo assim, é

imperiosa a constatação de que sem garantir a liberdade pela via da segurança, não

é possível o exercício dos demais direitos conferidos ao cidadão.

Fazem isto, com a corporificação da atuação estatal no enfrentamento dos

conflitos, com intuito da pacificação social, não podendo se abster em nenhuma

hipótese, justamente porque a segurança é um dos valores prestigiados pela Carta

Magna.

Conseguinte, estão submetidos a uma legislação rigorosa, tanto na esfera

disciplinar, quanto na penal, com evidente recrudescimento das regras. Estas, como

se pode observar pelas informações coletadas nas entrevistas, a contragosto, não

geram a sensação de segurança jurídica e de respaldados pelos institutos de

excludentes de ilicitude, ali contidos.

Partindo do pressuposto da observação da legalidade pela linha de A. Fato

jurídico e B. Verificação das condutas permitidas pelo regramento - Portaria

Interministerial 4.226/2010 e Diretriz Ministerial nº 15 de 2010, pelas RE e em

consonância à pirâmide do emprego do uso da força e c. do fundamento jurídico do

art. 23 do CP (legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular

de direito, estado de necessidade), o militar deve decidir pelo emprego ou não da

arma letal em uma situação real de perigo.

O Coronel da Reserva PM Décio José Aguiar Leão, preleciona três conceitos

que auxiliam na tomada de decisão sobre o uso da força letal ou não pelo militar,
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são eles: oportunidade, habilidade e perigo. Porém, tal verificação não ocorre à

contraparte. Logo, reside a dificuldade da tomada de decisão para o rápido e eficaz

cumprimento da Ordem, o que estimula a ação delituosa no nosso país.

Com a devida consideração pela segurança pessoal desses funcionários, que,

como dispõe o anexo dos Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo

pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, é imperioso que seja levado

em conta o papel dos responsáveis pela aplicação da lei em relação à administração

da justiça, à proteção do direito à vida, à liberdade e à segurança da pessoa humana,

à responsabilidade desses funcionários por velar pela segurança pública e pela paz

social e à importância das habilitações, da formação e da conduta dos mesmos.

Como meio de colaboração, conforme o que dispõe o Código de Conduta

para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei (CCEAL) adotado pela

Assembleia Geral das Nações Unidas, de 79, através da Resolução nº 34/169, seria

o disposto no ponto 2 das Disposições gerais:

“Os governos e entidades responsáveis pela aplicação da lei deverão
preparar uma série tão ampla quanto possível de meios e equipar os
responsáveis pela aplicação da lei com uma variedade de tipos de armas e
munições que permitam o uso diferenciado da força e de armas de fogo.
Tais providências deverão incluir o aperfeiçoamento de armas
incapacitantes não-letais, para uso nas situações adequadas, com o
propósito de limitar cada vez mais a aplicação de meios capazes de causar
morte ou ferimentos às pessoas”

Ampliar o treinamento dos militares para lidar com confrontos corporais,

melhorando a habilidade técnica e tática, como visão periférica, tiros em movimentos,

giros estacionários e tiros em posições de joelho agachado e deitado, coadunam

com o trecho acima colacionado uma vez que colocam o militar pronto na interação

e na atuação diante de criminosos que venham a ameaçar a sua integridade física

ou de terceiros.

Noutro giro, faz-se mister salientar o importante papel dos aplicadores do

direito na análise do caso concreto. Devem ser tomados em consideração e

respeitados pelos governos no âmbito da legislação e da prática nacionais, e

levados ao conhecimento dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei e de

outras pessoas, tais como juízes, agentes do Ministério Público, advogados,

membros do Executivo e do Legislativo, bem como do público em geral.
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Neste passo, o aplicador do direito deve se utilizar da norma jurídica à quem

do positivismo, interpretando-a conforme o caso o concreto, se aproximando da

teoria da argumentação e não apenas subsumindo o fato à norma penal.

Reafirmando assim o Estado Democrático de Direito e garantindo a igualdade

material e formal.

Conseguinte, a tomada de decisões exige rapidez e certo grau de certeza.

Por isso, o instituto da legítima defesa, com todas as perspectivas da legislação

penal castrense, deve ser bem sopesado pelo aplicador da lei, em favor dos agentes

do Estado, culminando na flexibilização das RE para possibilitar maior segurança

operacional.

Por fim, mediante o compilamento do material pesquisado e dos resultados de

pesquisa apresentados, conclui-se que em Op GLO, até que políticas públicas sejam

implementadas para conter a marginalização, o grau de violência empregado pelos

militares em atividade, deve ser mais enérgico do que o dos delinquentes, estando

coadunados pela legítima defesa e outros institutos que excluem a punibilidade em

situações em que se entenda necessário o uso da força, sem que os militares fiquem

com a sensação de insegurança jurídica. Devendo a ação das Forças Armadas, na

preservação da vida, da ordem social, da lei e do Estado Democrático de Direito ser

pautada no princípio da dignidade da pessoa humana, no combate à violência,

pautado pela legítima defesa real ou putativa ou se agir em excesso escusável,

ainda que o resultado seja a morte de delinquentes.

Quanto a legítima defesa, o momento consumativo deverá ser antecipado,

antes mesmo da agressão injusta, vez que não se configura razoável, que as

autoridades policiais tenham que aguardar o início do ataque.

Também é de se reconhecer que, como qualquer outro direito fundamental, o

direito à vida não é absoluto. A pena de morte, em caso de guerra, é um bom

exemplo de aniquilamento autorizado da vida humana, conforme o art. 5º, XLVII, a

da CF/88. E o instituto da legítima defesa é, sem dúvida, uma base de que o direito

à vida não é incontrastável, desde que respeitados os requisitos para o seu exercício.

A visão inversa dos direitos humanos fundamentais, que dá guarida apenas

às atividades ilícitas de pequena parte da população brasileira, não pode servir de
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subterfúgio para maquiar a total ausência de políticas públicas em matéria da

segurança.

À evidência que com a tentativa perene de restrição ao adequado

desempenho da atividade militar é que tais direitos fundamentais estão sendo

levados ao perecimento, não apenas para o percentual da população delinquente,

mas com prejuízo a toda integralidade.

Pela bagagem de conhecimento, inexiste contrariedade à possibilidade de o

militar reagir sempre que estiver na ameaça de sofrer uma injusta agressão.

Ademais, se da reação resultar morte do agressor, nenhuma responsabilidade penal

deverá ser atribuída ao militar, desde que configurada hipótese legal de legítima

defesa, não havendo crime, pela inexistência de conduta antijurídica.

O adágio “o direito não necessita ceder diante do ilícito” é o escopo da

legítima defesa. Neste escopo e dos direitos fundamentais constitucionais, a referida

causa justificante atende à preservação e a segurança da ordem jurídica. (JÚNIOR e

BATISTA, p. 28).

A excepcionalidade do período de violência extrema exige a tomada de

providência jurídica e a flexibilização das RE, que assegure a preservação do Estado

Democrático de Direito, da defesa da dignidade humana e de todos os princípios

fundamentais de direito.
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