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RESUMO 

O presente artigo científico tem por finalidade realizar um estudo de caso sobre as Regras de 

Engajamento (RE) e apresentar restrições para a atuação da tropa encontradas em sua essência. No 

período estudado há uma enorme quantidade de operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) 

em que o Exército Brasileiro se apresentou como protagonista das ações. Tendo sido chamado a 

atuar em quase toda totalidade do território nacional, seja para cobrir deficiências na Segurança 

Pública ou atuação em calamidades. Nesses casos, ora citados, as Regras de Engajamentos se 

tornam peça chave para nortear as ações dos militares envolvidos na operação e são a retaguarda 

jurídica específica para atuação naquele espaço determinado e pelo tempo de duração determinado 

para ocorrer a operação. 

 

Palavras chaves: Regras de Engajamento. Exército Brasileiro. Garantia da Lei e da Ordem. 

  

ABSTRACT 

The purpose of this scientific article is to conduct a case study on the Rules of Engagement (ROE) 

and to present restrictions for the performance of the troops found in the ROE’s essence. During the 

period studied there is a plenty amount of Law and Order Guarantee operations in which the Brazilian 

Army has presented itself as the protagonist of the actions. Having been called to act in almost all the 

national territory, either to cover deficiencies in Public Security or to act in calamities. In these cases, 

mentioned above, the Rules of Engagement became a key element to guide the actions of the military 

involved in the operation and are the specific legal backing to act in that determined space and for the 

duration determined to occur the operation. 
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1. INTRODUÇÃO 

O crescente aumento da criminalidade no Brasil juntamente com a extrapolação 

da capacidade dos governos dos estados (unidades federativas) em conseguir 

solucionar situações de crise são os principais motivos para a utilização da tropa do 

Exército Brasileiro em Garantia da Lei e da Ordem (GLO). 

A Constituição Federal/88, em seu Art. 144 dispõe que é dever do Estado 

(União) prover a segurança pública, cabendo às polícias militares o policiamento 

ostensivo e preservação da ordem pública (§5º, Art. 144, CF/88). 

Excepcionalmente, a CF/88, permite a utilização das Forças Armadas na Garantia 

da Lei e da Ordem, por iniciativa de qualquer dos poderes constitucionais (vide Art. 

142, caput, da CF/88), devendo ser precedida de uma solicitação do Governo de 

Estado (ou DF) e autorização do Presidente da República (conforme §2º, do Art. 2º, 

do Decreto nº 3.897, de 24 de agosto de 2001). Para regular especificamente essa 

possibilidade da utilização das Forças Armadas versa uma lei complementar (cujo 

objetivo das leis complementares é explicar e complementar algo omisso à 

constituição), Lei Complementar nº 99, de 09 de junho de 1999. 

Complementando essa lei, é baixado um decreto presidencial autorizando o 

emprego dessas forças durante um período de tempo específico, como pode ser 

notado no exemplo abaixo: 

 

DECRETO Nº 9.382, DE 25 DE MAIO DE 2018 
Autoriza o emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da 
Ordem na desobstrução de vias públicas. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 84, caput, incisos IV e XIII, da Constituição, e tendo em vista o disposto 
no art. 15 da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, DECRETA: 
Art. 1º Fica autorizado o emprego das Forças Armadas para a Garantia 
da Lei e da Ordem em ações de desobstrução de vias públicas federais no 
período da data de entrada em vigor deste Decreto até 4 de junho de 2018. 
“grifou-se” (BRASIL, 2018) 

 

Para fins de melhor entendimento na legislação utiliza-se, também, o termo 

ações ou atribuições subsidiárias para definir operações militares de garantia da lei 

e da ordem: 

"Art. 17A. Cabe ao Exército, além de outras ações pertinentes, como 
atribuições subsidiárias particulares: 
        I – contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que 
digam respeito ao Poder Militar Terrestre; 
        II – cooperar com órgãos públicos federais, estaduais e municipais e, 
excepcionalmente, com empresas privadas, na execução de obras e 
serviços de engenharia, sendo os recursos advindos do órgão solicitante; 



  

        III – cooperar com órgãos federais, quando se fizer necessário, na 
repressão aos delitos de repercussão nacional e internacional, no território 
nacional, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de 
instrução; 
        IV – atuar, por meio de ações preventivas e repressivas, na faixa 
de fronteira terrestre, contra delitos transfronteiriços e ambientais, 
isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, 
executando, dentre outras, as ações de: 
        a) patrulhamento; 
        b) revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de 
aeronaves; e 
        c) prisões em flagrante delito." (grifou-se) (BRASIL, 2004) 

 

O acima citado, serve para elucidar os dispositivos legais que norteiam o 

emprego das Forças Armadas, bem como o momento de início das operações 

segundo um decreto presidencial. 

Percebe-se que a utilização das Forças Armadas estão voltadas para uma 

situação atípica e excepcional, mas desde 1992 o Exército Brasileiro já participou 

de 141 (cento e quarenta e uma) operações de GLO, sendo 22 (vinte e duas) delas 

num período de 07 (sete) anos antes da publicação da Lei Complementar, e outras 

119 (cento e dezenove) após a regulação pela Lei Complementar, num período de 

apenas 20 (vinte) anos, conforme demonstrado a seguir: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1 – Histórico de GLO do Exército Brasileiro 
Fonte: BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Garantia da Lei e da Ordem, 2020. 

Disponível em: 
<https://www.defesa.gov.br/arquivos/exercicios_e_operacoes/glo/2.TABELAS_GLO_atualizada_em_
MAR_20.pdf>. Acesso em: Abr 2020 

 

https://www.defesa.gov.br/arquivos/exercicios_e_operacoes/glo/2.TABELAS_GLO_atualizada_em_MAR_20.pdf
https://www.defesa.gov.br/arquivos/exercicios_e_operacoes/glo/2.TABELAS_GLO_atualizada_em_MAR_20.pdf


  

Fica claro, mediante o acima exposto, que houve um aumento exponencial na 

utilização do Exército Brasileiro em Operações de GLO, após decretação da Lei 

Complementar 97/1999. Desde então, estima-se uma média de 6 operações por 

ano, sendo algumas delas de longa duração (de seis meses a um ano e meio). 

No tocante à retaguarda jurídica que a tropa necessita para atuação, são 

divulgadas as Regras de Engajamento: 

 

7. REGRAS PARA A UTILIZAÇÃO DA FORÇA 
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 a sua 
integridade física ou de inocentes; 
2) evitar ser desarmada; 
3) evitar a captura de qualquer de seus integrantes; 
4) impedir furto ou roubo de material militar ou da Fazenda Pública; 
5) manter posições importantes para o cumprimento da missão; e 
6) evitar atos hostis que impeçam o cumprimento da missão. 
b. Os atos hostis das forças adversas caracterizam-se pelos seguintes 
exemplos, dentre outros: 
1) pessoas ou veículos impondo obstáculos às operações, não 
obedecendo a ordens de parada, desvio de rota, etc; 
2) pessoas ou veículos executando ações prejudiciais à integridade da 
pessoa e do patrimônio; 
3) apontar arma de fogo dentro de seu alcance de utilização; 
4) realizar disparos, mesmo que seja para o alto; 
5) lançar objetos (pedras, paus, etc); 
6) acender “coquetel molotov”; 
7) erguer ameaçadoramente, a curta distância, objetos cortantes ou 
contundentes; 
8) avançar contra a tropa ou as autoridades, dirigindo ameaças, 
desafios, provocações verbais, com iminente possibilidade de agressão 
física; 
9) instalar, detonar ou lançar explosivos; e 
10) lançar deliberadamente veículo em direção ou de encontro a pessoal 
ou instalações. (grifo do autor) (BRASIL, 2010) 

 

No dispositivo acima observam-se regras de engajamento específicas para uma 

operação ocorrida no ano de 2010 onde o Exército esteve patrulhando as ruas dos 

Complexos do Alemão e da Penha, comunidades da cidade do Rio de Janeiro – RJ. 

 

1.1  PROBLEMA  

Um olhar mais atento para as regras de engajamento citadas percebe-se que, 

nada mais tem, do que autorização para atuação em casos que um Agente 

Perturbador da Ordem Pública (APOP), termo utilizado nas regras de engajamento 

para os cidadãos que são flagrados cometendo delitos, transgressões ou crimes. 

Mas nestes casos não precisaria de uma Regra de Engajamento para autorizar a 



  

atuação, pois segundo o Código de Processo Penal/ 1941: “Art. 301.  Qualquer do 

povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer 

que seja encontrado em flagrante delito.”  

Diversos foram os tipos de ações subsidiárias em que o Exército foi empregado, 

como: Operações contra crimes transfronteiriços (que são operações em regiões de 

fronteira), Operações de Força de Pacificação (que são operações em comunidades 

carentes, nas quais o tráfico de entorpecentes é comum, e a região é dominada por 

alguma facção criminosa), Operações em Regiões de Conflitos Agrários (exemplo, 

disputa de terra entre índios e fazendeiros em Ilhés/2014), Patrulhamento 

Patrimonial (patrulhamento de áreas não ocupadas mas que são de posse 

governamental), Garantia da Votação e Apuração (também conhecido como 

Operações Eleições), Operações em Greve de PM (onde a tropa substitui a 

ausência da PM no Estado).  

Independente das ações subsidiárias em que o Exército esteja atuando, em 

todos esses tipos de operações as regras de engajamento são, de uma maneira 

geral, iguais. A diferenciação entre elas será a maneira que foi escrita, mas a 

limitação da tropa permanece inalterada. O único tipo que terá algo de diferente 

será a Operação de Garantia da Votação e Apuração, pois estarão discriminados os 

crimes eleitorais. 

Nota-se presente nas tropas empregadas a insatisfação quanto ao amparo 

jurídico, pois dá a impressão que as regras de engajamento, pouco dão autonomia 

para atuação.  

Os militares que estão atuando diretamente na Garantia da Lei e Da Ordem, têm 

pouco tempo de reação para repelir uma ameaça. Onde pode ser acusado de não 

haver agido com proporcionalidade quando responder com tiro de fuzil, ao receber 

como ameaça um tiro de pistola ou revólver. 

Face à situação acima exposta, obtém-se a seguinte pergunta: As Regras de 

Engajamento utilizadas nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem são 

adequadas para amparar a atuação das tropas do Exército Brasileiro? 

 

1.2  OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como meta principal despertar a atenção para a 

fragilidade das tropas empregadas na Garantia da Lei e da Ordem, no que tange à 



  

sua retaguarda jurídica, salvaguardada pelas Regras de Engajamento, desse modo, 

os seguintes objetivos foram formulados: 

a) Apontar os pontos comuns das Regras de Engajamento no período estudado, 

de modo a verificar um padrão utilizado; 

b) Comparação dos dispositivos das Regras de Engajamentos com permissões 

e excludentes de ilicitudes previstos em Leis; 

c) Identificar possíveis mudanças no amparo para as operações de modo a não 

limitar a atuação da tropa a níveis alarmantes; e 

d) Verificar situações ao redor de operações militares (dentro ou fora do país) 

em que as Regras de Engajamento foram fundamentais para o bom 

cumprimento do proposto. 

 

1.3  JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Pode-se enunciar a justificativa desse trabalho da seguinte maneira: as Regras 

de Engajamento deveriam amparar melhor a atuação das tropas do Exército 

Brasileiro em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, pois a atuação desta tropa 

já pressupõe uma situação em que a criminalidade está fora do controle dos Órgãos 

de Segurança Pública e tem-se uma situação de não normalidade, como pode ser 

visto anteriormente em que só pode cogitar a utilização do Exército Brasileiro em 

caráter excepcional. 

Um dos pontos mais importantes em operações militares são as Regras de 

Engajamento, pois elas irão delimitar o início do uso da força, bem como os limites 

do uso dessa força para que se evitem os excessos. 

Em operações militares ou policiais, as regras de engajamento, ou regras 
de empenhamento (Rules Of Engagement - ROE, terminologia em inglês) 
determinam quando, onde e como deve ser usada a força. As regras de 
engajamento devem equilibrar dois objetivos conflitantes: a necessidade de 
recorrer à força para completar os objetivos da missão e a necessidade de 
evitar o uso de força desnecessária. (RAMOS, 2015) 

 

As Regras de Engajamento, além de importantes para o balizamento da conduta 

das tropas do Exército Brasileiro, também o são para respaldar atos particulares 

dos agentes empregados, haja vista que uma simples consulta na internet, 

podemos encontrar alguns protocolos de abordagem: 

a) Havendo necessidade de realização de revista, os grupos sociais mais 
vulneráveis (crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiências e do 
sexo feminino) devem ter prioridade em relação a outros cidadãos; 
b) As revistas devem contar com pelo menos um militar como executor e, no 



  

mínimo duas testemunhas, militar ou civil; 
c) O militar deve preservar a integridade física, psíquica e moral do 
revistado, tendo especial atenção para não incorrer em situações de 
tratamento desumano, violento, vexatório ou constrangedor; 
d) O militar deve respeitar a imagem, a identidade, a autonomia, os valores, 
as ideias e as crenças, os espaços e os objetos pessoais. (BRASIL, 2019) 

 

O protocolo acima citado é de acesso aberto a qualquer público na internet, por 

meio do site do Ministério da Defesa. Desse modo, o acesso irrestrito a qualquer 

cidadão gera uma fragilidade para tropa, pois o APOP pode utilizar desse 

subterfúgio para coagir essas pessoas “vulneráveis” para cometer pequenos delitos 

e utilizar de câmeras fotográficas ou celulares para atuar no campo informacional do 

combate, denunciando atuação mais ríspida em desfavor do “vulnerável”. 

A todo momento do dia e da noite, os soldados levavam consigo apenas 
duas certezas: encontravam-se sob a mira de uma arma e estavam sendo 
filmados. Qualquer violação de conduta ou outra falta grave seria, 
instantaneamente, veiculada pela internet, tornando-se passível de 
condenação pela comunidade internacional. Dessa forma, os riscos políticos 
que envolviam o emprego de tropas se tornavam potencialmente maiores 
do que seus riscos físicos. (SILVA, 2019, pág 23, apud VISACRO, 
Alessandro, A GUERRA NA ERA DA INFORMAÇÃO, 2018, p.20) 

 

Nesta publicação fica latente a importância da preocupação com o campo 

informacional do combate, pois pode atuar na opinião pública para manchar as 

condutas durante as operações. 

 

2. METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, este trabalho foi norteado com a pesquisa documental e bibliográfica, 

realizando busca por Regras de Engajamento distribuídas para diversas operações, 

bem como consultando jurisprudências em tribunais civis que envolvessem o 

excludente de ilicitude baseado na legítima defesa. Ainda como subsídio para o fim 

proposto, foi feita consultas a Regras de Engajamento utilizadas em diversas 

operações ao redor do mundo, de modo a encontrar algumas mais permissivas que 

estivessem voltadas diretamente ao sucesso das missões propostas. 

Após coleta dos dados necessários para o trabalho, foi feito o estudo de caso, 

traçando um perfil entre Regras de Engajamento e julgados precedentes em 

tribunais civis, mostrando pontos comuns a essas atuações. Discriminando que 

pontos poderiam ser mudados para que houvesse uma maior liberdade na atuação 

da tropa, bem como uma maior segurança jurídica em seus atos. 



  

 

2.1  REVISÃO DA LITERATURA  

A revisão da literatura foi realizada tomando por base legislações pertinentes 

ao emprego da tropa em Garantia da Lei e da Ordem, bem como regras de 

engajamento utilizadas em diversas operações com a participação do Exército 

Brasileiro, além de trabalhos de conclusão de curso (TCC) da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército (EsAO), do ano de 2017 do Capitão de 

Infantaria David Van Creveld Carvalho Monteiro e do ano de 2019 do Capitão de 

Infantaria Cheislac Antonio Santos Silva. A internet também foi amplamente 

utilizada para a pesquisa. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos científicos com abordagem sobre Regras de Engajamento; 

- Estudos diversos sobre o envolvimento do Exército em operações de 

Garantia da Lei e da Ordem; 

- Estudo qualitativo sobre Regras de Engajamento por meio de questionário 

direcionado a militares que participaram de Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem com o protagonismo do Exército. 

b. Critério de exclusão: 

- Estudos relacionados a regras de engajamento que são voltados 

especificamente para atuação de tropas de operações especiais; e 

-   Estudos relacionados a regras de engajamento voltadas para operações de 

paz sob a égide da ONU. 

 

2.2  COLETA DE DADOS  

Com o escopo de enriquecer o estudo foi realizada a coleta de dados por 

meio de entrevistas, nas quais participaram militares com experiência em operações 

diversas. A estrutura da entrevista encontra-se no apêndice B deste artigo. 

Os militares entrevistados encontram-se descritos na tabela abaixo, assim 

como sua experiência em operações. 

Nome Justificativa 

EYME JONE DA SILVA – Cap EB 

Experiência na Operação São Francisco, no 
complexo de favelas da Maré em 2015, 

Operação de Garantia da Votação e 
Apuração, Posse presidencial 2019, BRICS 



  

TIAGO BARROS CAVALCANTE – Cap EB 

Experiência na Operação São Francisco, no 
complexo de favelas da Maré em 2015, 

BRICS, Reunião do MERCOSUL, Op São 
Cristovão, Posse presidencial 2019 

 

LEONARDO MIRANDA DE ANTUNES – Cap EB 
Cmt SU na Operação da Intervenção Federal 
na Segurança Pública do Rio de Janeiro em 

2018 

LUCAS BASTOS DE SOUZA – Cap EB 

Experiência na Operação São Francisco, 
Intervenção Federal na segurança pública do 

RJ, Grandes eventos, Op Olimpíadas, Op 
Copa do Mundo 

FELIPE SOARES DOS SANTOS – Cap EB 

Experiência na Operação Arcanjo II e VII, no 
complexo do Alemão, Operação São 

Francisco, no complexo de favelas da Maré, 
Intervenção Federal na segurança pública do 
RJ, Grandes Eventos, Visita do Papa, Jogos 

Mundiais Militares. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a realização das fichas de entrevista foi observado padrões de 

semelhança nas respostas obtidas. Os militares que foram selecionados tem um 

grande conhecimento no assunto de Operações de Garantia da Lei e da Ordem 

como pode-se ver na tabela acima, com missões que participaram. Sendo essa 

relação exemplificativa e não exaustiva, pois os militares participaram de várias 

outras operações em que participaram, como por exemplo Missão das Nações 

Unidas para a Estabilização do Haiti, entre outras. 

Como resultado obtido, houve unanimidade quanto ao julgamento de que as 

Regras de Engajamento são de suma importância para as Operações de Garantia 

da Lei e da Ordem, pois são a garantia de que a tropa terá um respaldo jurídico para 

sua atuação. Em todas as fichas de entrevista, também, houve a resposta positiva 

de que as Regras de Engajamento chegaram ao conhecimento da tropa antes do 

início da missão. 

Porém ao iniciar perguntas de opinião sobre as Regras de Engajamento das 

missões de uma maneira geral, apareceu uma realidade sensível que deve ser 

estudada com mais profundidade. Apenas 20% das fichas vieram com uma resposta 

de que as RE eram adequadas para a missão, e mesmo assim, considerando-a 

parcialmente adequada, pois muitas vezes se repete de outras operações. 20% 

consideraram que as RE não eram adequadas para as missões, tendo em vista a 

superficialidade das regras, sendo muito genéricas. E, 60% considerou que as RE 



  

eram idênticas a de missões anteriores, modificando apenas o local de execução da 

missão. 

 

GRÁFICO 1 – Situações das Regras de Engajamento 
Fonte: O autor. 

 

Quando perguntados sobre restrições e permissões das RE para as 

operações, nenhum dos entrevistados considerou que as Regras de Engajamento 

eram plenamente adequadas para as situações que geralmente se apresentam nas 

missões. Ficando 20% das resposta considerando as RE permissivas quanto à 

atuação, nos casos que ela não especifica atitudes que devam ser tomadas pelos 

militares e apenas discriminam atitudes do tipo proporcionalidade, legalidade e 

utilização do poder mínimo. Mas 80% dos entrevistados consideraram que as RE 

divulgadas na maioria das operações que participaram eram bastante restritivas 

quanto à atuação dos militares envolvidos. 



  

 

GRÁFICO 2 – Restrições/ Permissões das Regras de Engajamento 
Fonte: O autor. 

 

Resultado do acima citado, fica a insatisfação quanto as RE, pois, 

perguntados se acreditam estar plenamente protegidos ao atuar sob as orientações 

contidas nas RE. Todos responderam que não se sentem seguros quanto à proteção 

garantida pelas RE. 

 

GRÁFICO 3 – Sensação de Proteção quanto as Regras de Engajamento 
Fonte: O autor. 

 

Em uma segunda fase da entrevista, foram levantados dois casos julgados 

em tribunais brasileiros. E após o conhecimento desses casos pelos entrevistados, 



  

foram feitas mais perguntas para uma comparação entre entendimento de tribunais 

e Regras de Engajamento. 

Inicialmente foi citado o caso abaixo acontecido no PA: 

 

"Que o depoente encontrava-se com um colega no bar "Ninho de Urubu" 
comemorando o nascimento de um filho de um deles; Que o acusado 
estava no bar com outro colega; Que em razão do desentendimento anterior 
entre colegas do depoente e o acusado o depoente jogou um copo de 
cerveja no acusado e este efetuou disparo contra o depoente; Que o 
disparo atingiu a bunda do depoente, mas o depoente não chegou a ser 
internado por conta disso; Que estava na companhia do depoente um irmão 
seu, Deivison, e dois irmãos de Deivison, quando o depoente arremessou o 
copo de cerveja no acusado, já estavam saindo do bar; Que seus colegas 
saíram pra cima do acusado após este efetuar os disparos para defender-se 
já que seus colegas partiram pra cima do acusado após os disparos."  
Diante do acima produzido observo que o acusado efetuou disparos de 
arma de fogo para defender-se, pois, a vítima arremessou um copo de 
cerveja contra o mesmo, bem como o acusado afirma em seu depoimento 
de fls.33/35.  
A defesa do acusado, em alegações finais, requereu a absorção do crime 
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo crime de lesão 
corporal e excludente de ilicitude pela legítima defesa, de modo que passo à 
suas análises. 
Do crime de lesão corporal, entendo que o acusado deve ser absolvido por 
ter agido em legítima defesa, causa de exclusão da ilicitude penal. Não há 
crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa, sempre admitida 
quando alguém, usando moderadamente dos meios necessários, repele 
injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 
A lei não poderia impor a uma vítima de agressão a conduta de permitir a 
consumação do dano, sem nada fazer. A lei exige é a moderação no uso 
dos meios de defesa, mas essa moderação não pode anular a possibilidade 
de defesa eficaz do direito ameaçado. Pelos motivos acima explicitados 
acolho a tese defensiva de excludente de ilicitude pela Lesão Corporal. 
Com relação à tese de absorção, entendo que não ocorre, pois o acusado, 
mesmo em legítima defesa, portava arma de fogo sem a devida autorização 
legal, motivo pelo qual não acolho a tese defensiva. 
Ante todo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 
denúncia para condenar o réu Elinaldo Barbosa de Sena, já qualificado nos 
autos, nas sanções previstas no art.14 da Lei 10.826/03, passando a dosar-
lhe a pena em observância ao art.68 do CP. (BRASIL, Tribunal de Justiça 
do Pará, DIÁRIO DA JUSTIÇA – Edição nº 4708/2010 - pág 411 e 412, 
Ação Penal Pública Incondicionada, Autos: 070.2005.2.000339-1, Relator: 
Dr. DEOMAR ALEXANDRE PINHO BARROSO, Juiz de direito, Abaetetuba 
– PA, 30/11/2010)  

 

Acima citado, caso do TJPA em que um cidadão, após receber um arremesso 

de copo, revida com tiros e consegue ser absolvido da lesão corporal, pois agiu em 

legítima defesa. Restando apenas a condenação por porte ilegal de armas. 

Após conhecer o fato acima os entrevistados responderam sobre uma situação 

hipotética em que um militar da sua tropa tivesse respondido com arma de fogo, 

após receber uma pedrada ou receber um arremesso de algo rígido. Todos 



  

responderam que provavelmente este militar não iria conseguir estar respaldado 

pela Regras de Engajamento. Dentre as respostas obtidas, 20% acrescentaram que 

poderia até estar respaldado se o objeto arremessado pusesse a vida de alguém 

em risco, mas que isso deveria ser filmado para conseguir absolvição. E 40% 

acrescentou que diante das RE apresentadas nas diversas operações, o único ato 

que estaria respaldado seria a utilização de um armamento menos que letal. 

Logo após foi dado ciência de um novo fato abaixo descrito o qual foi julgado 

pelo STJ: 

 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se de habeas corpus, 
com pedido de liminar, impetrado em favor de VILSON DOS SANTOS DE 
SOUZA, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no ARESP 
119.468/PR que, negando provimento ao recurso interposto pela defesa, 
considerou incabível o pedido de aplicação do princípio da consunção ao 
caso em análise, por implicar reapreciação de fatos e provas. 
Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos 
crimes de homicídio e porte e posse ilegal de arma de fogo de uso 
proibido. 
Concluída a instrução criminal, o Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de 
Londrina/PR reconheceu ter o paciente agido em legítima defesa e o 
absolveu da imputação de homicídio. 
Em relação ao crime de porte e posse ilegal de arma de fogo de uso 
proibido, determinou a redistribuição dos autos ao juízo competente, a fim 
de dar prosseguimento à ação penal. 
Contra esta decisão, a defesa interpôs recurso de apelação, requerendo a 
absolvição do paciente também da imputação do crime de porte e posse 
ilegal de arma de fogo, sustentando se aplicável, ao caso, o princípio da 
consunção. 
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso. 
(BRASIL, Habeas Corpus 120.678 – PR, Superior Tribunal de Justiça, 
Relator: Min. Luiz Fux, Brasília – DF, 24/02/2015, p. 2 e 3) 

 

Acima citado, um julgado do STJ, no qual um cidadão tem garantido o direito à 

legítima defesa, e recorre ao princípio da consunção para que seja absolvido do 

crime de porte ilegal de armas, também, mas é desprovido. Neste caso apresentado 

o réu comete um homicídio o qual houve excludente de ilicitude por legítima defesa 

putativa, pois tinha recebido ameaças da vítima anteriores ao fato crime. 

Na sequencia os entrevistados foram perguntados se alguém de sua tropa 

recebeu ameaças em operação, seja por meio de mídias sociais, seja por meio de 

rádio APOP. 80% respondeu que sim.  



  

 

GRÁFICO 4 – Recebimento de ameaças 
Fonte: O autor. 

 

Por fim, perguntado se algum militar que viesse a disparar com uma arma de 

fogo contra um APOP que estivesse numa atitude de iminente agressão, mas que 

por ameaças anteriores recebidas o militar pensasse estar numa situação de 

legítima defesa. Se o entrevistado acreditaria numa possível absolvição deste 

militar. Todos responderam que provavelmente este militar não fosse amparado 

pelas situações contidas nas RE. 

 

GRÁFICO 5 – Amparo das Regras de Engajamento numa situação semelhante 
Fonte: O autor. 

 



  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após estudo do proposto nos objetivos do presente artigo, resta concluir que as 

Regras de Engajamento são de extrema importância, pois é o elo entre a legalidade 

e a atuação da tropa. Impondo limites evitando excessos, bem como norteando as 

atitudes a serem tomadas face a diversas situações possíveis de acontecer com o 

militar. 

Um ponto crucial é a divulgação dessas Regras de Engajamento antes mesmo 

do início da operação. Fato que é comum nas Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem protagonizadas pelo Exército. Isto garante que haja a disseminação em 

tempo hábil para todos os integrantes da tropa envolvida na operação, bem como 

treinamento específico de possíveis situações com os militares, pois pouco tempo 

tem o militar entre o fato e sua reação, devendo então o máximo de possibilidades 

serem exploradas durante o treinamento. 

Mas quando fala-se sobre acreditar que as Regras de Engajamento irão 

absolver alguma atitude mais enérgica a resposta é que a maioria não acredita em 

um amparo jurídico sólido. E boa parte desse ceticismo vem de Regras de 

Engajamento que parecem restringir ao máximo a atuação dos militares envolvidos 

nas operações. Pois, boa parte das RE divulgadas, contém um nível de 

detalhamento muito grande, tentando exaurir todas as possíveis situações que o 

militar pode se deparar. 

Se por um lado, é bom que se treine o máximo de situações nas quais o militar 

provavelmente vai se deparar, por outro lado parece ser uma oportunidade de 

melhoria especificar todas essas situações dentro das Regras de Engajamento. 

Isso porque, no caso de levar um fato a julgamento, uma das primeiras coisas a 

serem analisadas serão as Regras de Engajamento, para poder saber se as RE 

recomendavam aquela atitude. 

E observando algumas regras de engajamento eles se tornam muito específicas, 

por exemplo: “Situação: A tropa é obrigada a atirar em legítima defesa ou sofre 

disparos de arma de fogo; Ação da tropa: - abrigar-se; - usar o armamento mediante 

ordem do Cmt da fração ou do posto”. Nesta RE citada, se o militar estiver sofrendo 

disparos de fogo ele deve esperar seu comandante ordenar a utilização do 

armamento, para então poder utilizá-lo. 



  

Outro exemplo: “Situação: O APOP realiza um ato ameaçador contra a força (de 

pacificação); Ação correspondente: - Cumprindo determinação explícita dos 

comandantes de fração e atendendo aos preceitos legais vigentes a tropa pode 

empregar a força: proporcionalmente à agressão; para sua autodefesa contra 

ataques diretos ou ameças concretas a sua integridade física ou de outros; evitar 

ser desarmada; evitar a captura de qualquer de seus integrantes; preservar a 

incolumidade do patrimônio; manter posições importantes para o cumprimento da 

missão; e evitar atos ameaçadores que impeçam o cumprimento da missão”. Esta 

RE foi extraída das orientações para a Operação São Francisco VI (no complexo de 

favelas da Maré), e mais uma vez, nota-se a atitude dos militares sendo 

obrigatoriamente precedida pela ordem de seus comandantes. E este texto é 

exatamente igual ao texto utilizado para as RE da Operação São Cristovão (greve 

dos caminhoneiros em 2018). 

Baseado nos estudos feitos, comparando-se diversas Regras de Engajamento já 

distribuídas em diversas operações. Somando-se a ficha de entrevista realizadas 

com militares que tiveram diversas experiências em Operações de Garantia da Lei e 

da Ordem. Percebe-se que as Regras de Engajamento, por diversas vezes tentam 

ser tão claras aos militares envolvidos na operação que ela se torna bastante 

restritiva. Não permitindo análise de fatores que envolveram a atitude do militar e 

determinando a miúde todos os atos que se esperam ser tomados, cerceando a 

iniciativa das ações. 

Desse modo, no apêndice A a este artigo, segue algumas possíveis soluções 

práticas que podem melhorar o amparo da atuação da tropa, e por conseguinte, a 

confiança quanto a segurança das atitudes não serem vistas como errôneas. 
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APÊNDICE A – SOLUÇÕES PRÁTICAS 
 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 
SOLUÇÕES PRÁTICAS 

 

O presente artigo científico concluiu que as Regras de Engajamento são de 
extrema importância, pois é o elo entre a legalidade e a atuação da tropa. Impondo 
limites evitando excessos, bem como norteando as atitudes a serem tomadas face a 
diversas situações possíveis de acontecer com o militar. 

É de suma importância que essas Regras de Engajamento sejam levadas ao 
conhecimento da tropa empregada, sempre que possível, com antecedência ao 
início da operação. Pois os comandantes em todos os níveis poderão retirar dúvidas 
relativas a pontos duvidosos e, o mais importante, o comandante no nível tático, 
poderá realizar diversos treinamentos com sua tropa, para que o máximo de 
situações possíveis de ocorrer tenham sido treinadas antes mesmo da tropa iniciar a 
operação. 

Como forma de aumentar a confiança da tropa, quanto a sua segurança 
jurídica envolvida em seus atos, há duas possibilidades:  

Em uma delas as especificações de fatos específicos deveriam ser removidas 
das Regras de Engajamento, permanecendo apenas recomendações gerais de 
conceituação da utilização da força, como por exemplo, que o militar deverá agir em 
legítima defesa, que o militar deverá observar da proporcionalidade da força, que o 
militar deverá utilizar da força mínima possível para parar uma ameça. Escrito assim, 
de maneira geral, se o militar passar por um julgamento, ou tiver que prestar 
declarações sobre algum fato, ele poderá demonstrar com suas palavras todo o 
ambiente que o levou a tomar aquela atitude. Deixando aqueles que devem julgar 
seu ato com a consciência situacional do momento em que ele tomou determinada 
atitude. Pois, se houvesse determinações específicas, ele deveria tentar explicar 
seus atos dentro das permissões contidas nas Regras de Engajamento. 

A outra possibilidade é que fique bem claro que é um rol de atividades 
exemplificativas e que as atitudes deverão ser tomadas “sempre que possível”, pois 
ao excluir esse termo das ordens emanadas, deixa a tropa com a atitude 
extremamente restrita (como já foi citado anteriormente, nos casos em que o militar 
só poderá utilizar do seu armamento mediante ordem). Ou seja, neste caso, se 
estivesse escrito que apenas quando possível deverá utilizar mediante ordem, já 
abre a possibilidade de o militar subalterno utilizar seu armamento mediante seu 
juízo de valor frente à ameaça, sem que seja acusado de cometer algo ilícito não 
previsto nas RE.  



  

Por fim, conclui-se que, com pequenas mudanças nas Regras de 
Engajamento, podemos retomar a confiança dos militares envolvidos em Operações 
de Garantia da Lei e da Ordem, bem como preservar a imagem da instituição 
Exército Brasileiro, quando não há nenhuma atitude de seus membros que possa vir 
a ser alvo de críticas, pois não esteve extremamente eixada com as Regras de 
Engajamento, independente de ter sido comprovado que supostamente evitou um 
mal maior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

APÊNDICE B – ENTREVISTA 
 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 
ENTREVISTA 

 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares 
do Cap Inf Eduardo de Melo e Silva, cujo tema é Amparo jurídico para as 
operações militares de Garantia da Lei e da Ordem: estudo de caso sobre as 
regras de engajamento com militares brasileiros em operações no período 2010 - 
2018. A intenção desse questionário é compilar dados que possam subsidiar 
planejamentos futuros, de comandantes táticos, em operações de Garantia da Lei e 
da Ordem. 
Tendo em vista a vossa participação em operações da natureza acima citada, o 
senhor foi selecionado, dentro de um vasto universo de militares, para responder 
este questionário. 
A experiência do senhor em Operações de Garantia da Lei e da Ordem contribuirá 
de forma significativa para a pesquisa, auxiliando a levantar sugestões de como as 
Regras de Engajamento podem ser discutidas e escritas para subsidiar o 
treinamento dos militares das OM, antecedendo as operações desse tipo. É muito 
importante, se assim o desejar, que o senhor complemente as respostas, quando 
julgar necessário, enriquecendo ainda mais a pesquisa. 
Desde já agradeço a colaboração colocando-me a inteira disposição para quaisquer 
esclarecimentos, podendo utilizar para isso os contatos abaixo: 
 
Eduardo de Melo e Silva (Capitão de Infantaria da turma de 2010 da AMAN)  
Celular: (67) 98186-2646 (Telefone e WhatApp) 
E-mail: silvaeduardomelo@hotmail.com  
 

1. Qual o posto e nome completo do senhor? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
2. Em quais operações de GLO o senhor participou? (Pode responder mais de 
uma opção) 
( ) Operação ARCANJO (Complexo do Alemão) 
( ) Operação SÃO FRANCISCO (Complexo da Maré) 
( ) Intervenção Federal na segurança pública do Rio de Janeiro 
( ) Outras. __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

mailto:silvaeduardomelo@hotmail.com


  

3. O senhor julga que o conhecimento das Regras de Engajamento é importante 
para esse tipo de Operação? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
4. Em que momento o senhor tomou conhecimento das
 Regras de Engajamento? 
(  ) Antes da missão  
(  ) Durante a missão  
(  ) Após a missão 
 
5. Qual a opinião do senhor sobre as situações apresentadas nas Regras de 
Engajamento? 
( ) Adequadas para a missão 
( ) Idêntica à de missões anteriores, executadas em outros locais  
( ) Não eram adequadas para aquela missão. 
 
6. Durante as operações os militares utilizam as Regras de Engajamento para 
nortear as atividades desenvolvidas na missão, com isso qual a opinião do senhor 
com relação as restrições e permissões das Regras de Engajamento que lhe foram 
apresentadas? 
(  ) Restringiam muito a atuação dos militares 
(  ) Permitiam que os militares façam muita coisa além do necessário  
(  ) Eram adequadas para a situação 
 
 
7. O senhor se sente plenamente protegido, em termos jurídicos, pelas Regras 
de Engajamento?  
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
 
 Após tomar conhecimento de algumas decisões de tribunais sobre crimes 
cometidos por civis. 
 
8. Se, durante o patrulhamento, em uma missão sob a égide de GLO, um APOP 
tivesse arremessado pedra contra a tropa, ou arremessado algum outro material 
rígido. E nesse momento, um militar da sua tropa tivesse disparado com arma de 
fogo contra o APOP ferindo-o. Você acredita que a atitude desse militar estaria 
protegida por alguma regra de engajamento de alguma das missões das quais 
participou?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
9. Em alguma dessas operações, militares da tropa que você participou recebeu 
ameaças de morte, ou ameaças de receber tiro (seja por mensagens ostensivas em 
redes sociais, ou mensagens recebidas em rádio APOP? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 



  

10. O senhor acredita que as regras de engajamento protegeriam o militar, que 
diante de uma ameaça iminente de agressão física tivesse sacado a arma e 
disparado mortalmente contra um APOP? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fim da Entrevista, muito obrigado pela participação. 
 

 

 

 

 

 

 

 


